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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Сл.гласник СО Топола”, бр.12/2018),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 07.11.2019.године, донела је 

 

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола (у даљем тексту: План генералне 

регулације - ПГР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и 

концепцији уређења простора и изградње објеката, и састоји се из: 

o Текстуалног дела који садржи: 

- полазне основе плана, 

- плански део (правила уређења и правила грађења),  

- смернице за спровођење плана,  

- прелазне и завршне одредбе 

o Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 

o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док документациони 

део је део плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Правни основ за израду плана: 

1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19); 

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде, докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС” бр. 32/2019); 

3.   Одлуке о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 20/2018) 

Плански основ за израду плана: 

1. Просторни план општине Топола („Сл. гласник општине Топола“ бр.16/2011.) 

2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2.1. Подлоге за израду плана 

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге: 

1. Дигитални катастарски план размере  Р 1:2500 КО Божурња и КО Топола варош 

2. Скениран и геореференциран катастарски план Р = 1:2500 КО Топола село 

3. Топографски план предметне локације размере Р = 1 : 1000 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана у складу са чланом 

32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 

24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14, 145/14, 83/2018,31/2019 и 37/19). 
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2.2. Oпис границе Плана 

Граница Друге измене и допуне ПГР-а обухвата делове следећих катастарских парцела: 

У КО Топола Варош: 2783, 2784, 2773/2, 2786, 2729, 2707, 2708/1, 2708/2, 2708/3, 2713, 2712/1, 2682, 2683, 

2810, 

У КО Божурња делови парцела: 539/2, 540/1, 540/5, 536, 545, 971/3, 971/1, 1400, 832/7, 826/5, 819/1, 826/4-1, 

826/4, 819/2, 808/2, 826/3, 544, 538/1-2, 538/1, 538/4, 540/3, 539/1, 540/2, 534, 532, 527/2, 530, 537, 504/2, 

504/1, 509/2, 509/1, 505, 502, 976/2, 503, 974/1, 507, 806/1, 1397, 782/2, 782/1, 781/1, 1401, 1399, 1403, 1404, 

831/3, 830/4, 832/6, 832/4, 833/5, 833/4, 834/3, 842, 826/2, 811, 562, 554/2, 554/1, 552, 548, 549/1, 800/6, 800/5, 

803/2, 800/1, 852/2, 852/1, 807/1, 3369, 3374, 730/2, 511/2, 510, 970, 1382/2, 1382/1, 1383, 1381/3, 1381/2, 721, 

1385, 968, 1388-1, 1387-1, 1388, 1387, 1386, 681, 720, 710, 709, 711, 969, 3377, 826/1, 827, 828, 803/1, 3400, 

3376, 3375, 805, 804, 815/1, 813, 812/6, 812/1, 807/3, 807/2, 

Целе парцеле: 540/4, 808/4, 808/3, 808/1, 809/1, 832/5, 810/2, 810/1, 

У КО Топола Село: 5496/2, 5496/1, 5497/1, 5497/2, 5499/2, 5781/2 

Површина границе износи 16,23 ha. 

У случају неслагања текстуалног и графичког дела важи графички прилог бр. 1 „Катастарско – 

топографски план са границама” 

3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

Плански основ за израду Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола је Просторни 

план општине Топола („Сл. гласник СО Топола” бр. 16/2011). Дат је и извод из Плана генералне 

регулације насеља Tопола („Сл. гласник СО Топола” бр. 25/2014). 

3.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

(„Сл. гласник СО Топола” бр. 16/2011) 

Друмски саобраћај остаје основни носилац повезивања посматраног подручја са непосредним и ширим 

окружењем. 

Развој инфраструктуре друмског саобраћаја засниваће се на: 

- редовној контроли квалитета, рехабилитацији, реконструкцији и изградњи државних путева I и II реда 

који пролазе преко територије општине, 

- стандардизацији и модернизацији саобраћајног путног система (путног саобраћаја и путне 

инфраструктуре), односно прилагођавању европским стандардима; 

- изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева према резултатима вредновања путне 

мреже и приоритетима општине; 

- реконструкцији и изградњи путних објеката и опреме пута. 

Ово се, пре свега односи, на изградњу треће саобраћајне траке на државном путу I реда М23 од Љубесела 

до „Моравице” – излаз из Тополе ка Београду и изградњу две обилазнице око Тополе са циљем редукције 

саобраћаја тешких возила кроз централне делове града. 

Прва планирана обилазница спаја државне путеве I реда М4 (стационажа 690+672 km, орјентационо) и М23 

(стационажа 41+729 km, орјентационо). Дужине је око 0,8 km и планирана је уз леву обалу реке Јасенице 

између Тополе и Жабара. 

Друга планирана обилазница је обилазница државног пута II реда Р126. Дужине је око 3,4 km, спаја 

државни пут II реда Р126 код Метериза (стационажа 4+100 km, орјентационо) са државним путем I реда 

М23 код Ливнице у Тополи (стационажа 40+498 km, орјентационо). 

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним 

инфраструктурним мрежама 

Саобраћај 

У наредном периоду неопходно је повећати првенствено безбедност саобраћаја на мрежи (посебно у 

насељеним местима), а потом и капацитет мреже што ће утицати на побољшање нивоа услуге као и 

створити предуслове (израда планске и техничке документације) за надградњу постојеће саобраћајне 

инфраструктуре и изградњу нових коридора. У том смисли у првој фази реализације плана неопходне су 

следеће активности: 

-појачано одржавање, рехабилитација и реконструкција државних путева I реда, првенствено у погледу 

промене регулационих профила (проширења коловозних површина, додавања саобраћајних површина за 

друге видове саобраћаја, проширења за стајалишта јавног превоза...). Ово се пре свега односи на изградњу 

треће саобраћајне траке на државном путу првог реда М23 од Љубесела до Моравице – излаз из Тополе ка 

Београду у дужини од 2.6 км и изградња дела обилазнице за правац Рудник Ливница – Метеризе у дужини 

од 1.5 км (1. фаза). 

3.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА TОПОЛА  

(„Сл. гласник СО Топола” бр. 25/2014) 

Конкретније, циљеви планирања и уређења насеља заснивају се пре свега, на квалитетној просторној 

организацији Тополе као општинског центра у коме се стварају и обезбеђују добри услови живота и рада и 

врши позитиван утицај на окружење. То подразумева: 

- Усклађеност изградње инфраструктуре и другог јавног грађевинског земљишта, 

- дефинисање саобраћајних токова изградњом нових саобраћајница, 
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Траса Обилазнице пролази кроз две целине: 

ЦЕЛИНА „Ј” – „Божурња” обухвата источну падину Опленца, опленачке винограде и пољопривредне 

површине задужбинског комплекса. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина. У оквиру ове целине 

развијаће се индивидуално становање ниских густина. Део целине уз Опленац је у оквиру Просторне 

културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем”. 

ЦЕЛИНА „К” – „Метеризе” обухвата простор југоисточно од пута за Рудник. Подељена је на 2 

урбанистичке подцелине. Предвиђена је за даљи развој привреде и индивидуалног становања. 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Насеље Топола је формирано подужно правцем североисток – југозапад дуж државних путева I и II реда, 

тако да кроз простор обухваћен Планом генералне регулације пролазе следећи коридори путева рангирани 

у складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС”, бр. 105/13 и 119/13), а 

истовремено чине и основну уличну мрежу насеља, и то: 

 Државни пут IБ реда број 25 – Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац; 

 Државни пут IБ реда број 27 – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац – 

Топола – Рача – Свилајнац; 

 Државни пут IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб; 

 Државни пут IIБ реда број 368 – Аранђеловац – Бања – Топола. 

Саобраћајна мрежа у обухвату плана хијерархијски је класификована на: 
 Градске магистрале

 

 Југоисточна обилазница (саобраћајница за преусмеравање тешког и транзитног саобраћаја ван 

централне зоне насеља) од стационаже државног пута IБ реда број 25 km 40+499 (M23) до стационаже 

државног пута IIА реда број 152 km 3+997 (P126) у дужини од 2711 m. 
 Сабирне саобраћајнице

 

Приступне саобраћајнице
 

Најзначајнији захват за развој и изградњу саобраћајне мреже на подручју ПГР-а представља планирана 

југоисточна обилазница. Обилазница дужине ~ 2,7 км спаја државни пут IБ реда број 25 код Ливнице у 

Тополи са државним путем државног пута IIА реда број 152 код Метериза. Обилазница није целом својом 

дужином у обухвату Плана генералне регулације. Стога су предвиђена два регулациона профила – један 

кроз грађевински реон и други ван грађевинског реона и ван границе Плана. 

Изградња југоисточне обилазнице омогућила би измештање транзитног теретног саобраћаја из центра 

града, тј, из Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем”. Саобраћај на 

правцу Рудник – Крћевац би се одвијао државним путем IIА реда број 152 до укрштања са обилазницом, 

затим обилазницом до укрштања са државним путем IБ реда број 25и даље овим путем до одвајања за Рачу, 

односно до Крћевца где се одвајају правци за Младеновац и Аранђеловац. 

СТАНОВАЊЕ 

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.3. (Гст до 15 стaновa/ha) заузимају периферне 

делове Генералног плана и резиденцијално становање. 

ПРИВРЕЂИВАЊЕ 

Производне зоне (радне зоне и мешовито пословање) заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце. 

Дугорочни развој зона производних делатности заснива се реконструкцију и попуњавању постојећих зона. 

Просторни размештај производних активности конципиран је кроз четири целине од којих планирана 

обилазница чини део саобраћајне инфраструктуру у две целине: 

- РАДНА ЗОНА 1 – налази се у источном делу Плана генералне регулације, са десне стране градске 

магистрале, на самом улазу у Тополу из правца Крагујевца. Ту се налазе постојећи и нови индустријски 

капацитети. 

- РАДНА ЗОНА 4 – обухвата постојеће и планиране зоне у крајњем јужном делу Плана, на правцу ка 

Горњем Милановцу. 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Обавеза даље урбанистичке разраде плановима детаљне регулације прописује се за: 

1. Објекат саобраћајне инфраструктуре – обилазница; 

До израде Плана детаљне регулације за обилазницу резервише се коридор укупне ширине 40,0м (по 20,0м 

обострано у односу на предложену осу) у ком је забрањена изградња објеката. 

4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Подручје општине Топола налази се у северном делу Шумадијског округа који чини 7 општина, са центром 

у Крагујевцу. Системом државних путева I и II реда повезана је са суседним општинама истог округа: 

Аранђеловац (15km), Рача (30km), Крагујевац (40km), са северне стране граничи се са општинама 

Подунавског округа: Смедеревска Паланка (30km) и Младеновац (25km), а са југоисточне, са општином 

Горњи Милановац (40km) која припада Моравичком округу. 

Насеље Топола је општински центар и једино градско насеље у општини. Налази се у северном делу 

општине испод брда Опленац. 
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Траса планиране обилазнице иде јужним делом подручја насеља Топола. Ово подручје је углавном 

неизграђено или пољопривредно земљишта. Изузетак чине изграђени објекти пословања на почетку и на 

крају обилазнице, код планираних кружних раскрсница и две локације постојећег становања, које траса 

обилазнице тангира. 

Основна ограничења и проблеми на подручју Плана произилазе из услова, који су последица изградње 

објеката пре формирања адекватног путног појаса и некомплетне инфраструктурне мреже. 

Планирана обилазница због просторних ограничења ће одступити од планираног коридора датог ПГР-ом 

као и због избегавања већ изграђених објеката. 

Изградња улице ће, и поред планираног редукованог попречног профила, подразумевати заузимање делова 

приватних грађевинских парцела, односно решавање имовинско-правних односа. 

4.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 

У планском обухвату налази се земљиште са наменом пословање, путно земљиште, неизграђено и 

пољопривредно земљиште. 

На целој новопланираној траси обилазнице, нема ни једног изграђеног објекта па самим тим нема 

опасности од угрожавања тј. рушења истих. Обилазница само код једне парцеле прилази постојећој огради 

али се и она задржава. 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Постојеће грађевинско земљиште заузима површину од 2,378 h и намењено је пословању и путном 

земљишту. 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ( ван грађевинско подручје) 

Обилазница, највећим делом, обухвата површину неизграђеног и пољопривредног земљишта. 

Пољоприбредно земљиште заузима површину од 10,49h и налази се највећим делом у јужном дели плана. 

Неизграђено земљиште је на површини од 3.362 h. 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

Од укупне површине плана која износи 16,23hа, грађевинско подручје је површина од 10,1hа, а 6,13hа 

представља пољопривредно земљиште које је ван грађевинског подручја. Грађевинско подручја, 

представља планирану површину јавне намене (обухвата земљиште планирано за саобраћајницу и 

инфраструктуру) и мали део који је планиран као мешовито пословање. 

1.1.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

Граница површина јавне намене је дата линијама (регулациона линија), која је дефинисана тачкама за које 

су дате координате и приказане су на графичким прилозима бр. 4.1 и 4.2 ,,План површина јавних намена” 

размере Р 1: 1 000 

Саобраћајне површине 

ПЈН бр. 1: део к.п. бр. 2683, 2682, 2810, 2708/1, 2708/2, 2707, 2729, 2786, 2784, 2783, све у К.о. Топола 

варош, површине 1,03 хa; 

ПЈН бр. 2: део к.п. бр. 554/2, 554/1, 552, 549/1, 548, 544, 540/4, 540/3, 540/2, 540/1, 539/1, 539/2, 536, 537, 

534, 562, 681, 710, 709, 711, 720, 721, 730/2, 3374, 3369, 974/1, 503, 976/2, 502, 504/1, 504/2, 505, 507, 509/1, 

509/2, 510, 530, 532, 527/2, 970, 971/3, 971/1, 969, 968, 1381/2, 1381/3, 1382/1, 1382/2, 1383, 1385, 1386, 1388, 

1387, 1400, 1399, 1401, 1397, 1403, 1404, 782/2, 782/1, 781/1, 3375, 800/1, 800/6, 800/5, 803/2, 803/1, 804, 805, 

806/1, 807/3, 807/2, 807/1, 813, 811, 812/1, 812/6, 815/1, 819/2, 819/1, 826/5, 828, 826/4, 827, 826/1, 826/3, 

834/3, 833/4, 833/5, 830/4, 831/3, 832/4, 832/6, 832/7, 3400, 852/1, 3377, 842 и цела к.п.бр. 832/5 све у К.о. 

Божурња, површине 8,38 хa; 

ПЈН бр. 3: део к.п. бр. 562 К.о. Божурња, површине 0,04 хa; 

ПЈН бр. 4: део к.п. бр. 3369, 562  све у К.о. Божурња, површине 0,04 хa; 

ПЈН бр. 5: део к.п. бр. 3376 К.о. Божурња, површине 0,27 хa; 

ПЈН бр. 6: део к.п. бр. 5496/2, 5496/1, 5497/2, 5497/1, 5499/2, К.о. Топола село, површине 0,13 хa; 

Трафостаница 

ПЈН бр. 7: део к.п. бр. 3376 К.о. Божурња, површине 0,003 хa; 

У случају неког неслагања графичког прилога са овим пописом меродавни су графички прилози 4.1 и 4.2 

“План површина јавних намена”. 

1.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 

Анализом постојећег стања и обиласком терена дошло се до закључка да у оквиру целокупног простора 

можемо издвојити једну зону: 

ЗОНА I – Зона обилазнице 

У оквиру ове зоне планирана је саобраћајница са пратећом инфраструктуром и мешовито пословање. 

Површина зоне представља површину грађевинског подручја и износи 10,1 hа. 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА 

Објекти и површине јавне намене у граници Плана детаљне регулације представљају целине и функције 

намењене за општу / јавну употребу, за које се по правилу утврђује јавни интерес и обухватају јавне 

површине и системе (саобраћајне, комуналне и инфраструктурне). 

Овим Планом се утврђују посебни услови за уређење и изградњу објеката и површина јавне намене, који 

појединачно за сваку намену или функцију подразумевају сет правила у смислу регулације, нивелације, 

парцелације, урбанистичких услова за изградњу објеката, посебних услова изградње и сл. 

2.1.1. Планиране трасе, коридори и регулација саобраћајница и мреже јавне комуналне 

инфраструктуре 

2.1.1.1. Саобраћајна инфраструктура 

Друга измена и допуне Плана генералне регулације насеља Топола, има за циљ дефинисање развоја 

саобраћајне мреже, одређивање правила регулације, правила уређења и правила грађења саобраћајница. 

Концепт саобраћајног решења заснован је на смерницама Просторног плана општине Топола („Сл. гласник 

СО Топола” бр. 16/2011), као и Плана генералне регулације насеља Tопола („Сл. гласник СО Топола” бр. 

25/2014). 

Изградња планиране и реконструкција постојеће путне инфраструктуре у планском обухвату, има за циљ 

омогућавање измештања транзитног, првенствено теретног саобраћаја, из централног подручја насеља 

Топола, што се може постићи изградњом обилазног путног правца. 

Државни путеви 

Мрежу државних путева ширег подручја насеља Топола чине: 

 Државни пут IБ реда број 25 – Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац; 

 Државни пут IБ реда број 27 – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац – 

Топола – Рача – Свилајнац; 

 Државни пут IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб; 

 Државни пут IIБ реда број 368 – Аранђеловац – Бања – Топола. 

У оквиру предметне измене и допуне се налазе следећи државни путеви: 

-  Државни пут IБ реда број 25 – Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац; 

- Државни пут IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб. 

Трасе државних наведених државних путева, такође пролазе кроз централно подручје Тополе. 

Предметни државни путеви се спајају у следећим саобраћајним чворовима : 

- саобраћајни чвор „Топола (Наталинци)”, број 2508 (спајање државног пута IБ реда број 25 и државног 

пута IБ реда број 27, на стационажи Km 39+691,00 (у референтном систему државног пута IБ реда број 25), 

односно на стационажи Km 149+049,00 (у референтном систему државног пута IБ реда број 27); 

- саобраћајни чвор „Топола”, број 2507 (спајање државног пута IБ реда број 25, државног пута IБ реда 

број 27 и државног пута IIА реда број 152, на стационажи Km 38+657,00 (у референтном систему државног 

пута IБ реда број 25-преклоп са државним путем IБ реда број 27), односно на почетној стационажи Km 

0+000,00 (у референтном систему државног пута IIА реда број 152); 

- саобраћајни чвор „Крчевац”, број 2506 (спајање државног пута IБ реда број 25 и државног пута IБ реда 

број 27, на стационажи Km 34+142,00 (у референтном систему државног пута IБ реда број 25), односно на 

стационажи Km 149+049,00 (у референтном систему државног пута IБ реда број 27- преклоп са државним 

путем IБ реда број 25); 

- саобраћајни чвор „Топола (Аранђеловац)”, број 15201 (спајање државног пута IIА реда број 152 и 

државног пута IIБ реда број 368, на стационажи Km 0+513,00 (у референтном систему државног пута IIА 

реда број 152), односно на стационажи Km 11+436,00 (у референтном систему државног IIБ реда број 368); 

Концентрација три саобраћајна чвора у централној зони насеља Топола (број 2507, број 2508 и број 15201) 

подразумева врло интензиван транзитни саобраћај. 

На овај начин организована улична мрежа, има за последицу негативне међусобне утицаје транзитног и 

локалног саобраћаја. 

Просторни услови омогућавају формирање попречних профила улица са потребним елементима за моторни 

и пешачки саобраћај (саобраћајним тракама и тротоарима), али без бициклистичких стаза и трака. 

На деоници државног пута IIА реда број 152 , у зони насеља (Булевар вожда Карађорђа) је саобраћај на две 

раскрснице се регулише светлосном сигнализацијом (укрштај са Булеваром краља Александра и укрштај са 

Улицом краљице Марије, односно Улицом владике Николаја Велимировића). 

Последице описаног начина формиране уличне мреже, су суперпонирање транзитног и изворно-циљног 

саобраћаја, са израженим негативним повратним утицајима на пешачки и бициклистички саобраћај. 

Наведени фактори, уз недовољан капацитет градске саобраћајне мреже и знатно саобраћајно оптерећење 

(посебно у периодима достигнутог вршног часовног оптерећења), имају бројне негативне последице 

(смањена безбедност саобраћаја, нижи ниво услуге, повећани негативни утицаји на животну средину, 

смањена брзина саобраћајних токова, повећани трошкови експлоатације, изражен степен ометања 

саобраћаја...). 
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У североисточном делу планског обухвата налази се деоница државног пута IБ реда, број 25 (Мали 

Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац), дужине око 100 m (од стационаже Km 40+446,20 до 

стационаже Km 40+564,50). Југозападни део планског подручја обухвата деоницу државног пута IIА реда, 

број 152 (Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб), дужине око 125 m (од стационаже Km 3+933,90 

до стационаже Km 4+059,10). 

Наведене ознаке државних путева су усклађене са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. 

гласник РС, број 105/13, измена 119/13, измена 93/15) и пратећим Референтним системом мреже државних 

путева Републике Србије (новембар 2017. године). 

Општински и некатегорисани путеви 

Плански обухват пресецају два општинска пута: ОП-16 и ОП-17. Општински пут ОП-16, повезује насеље 

Божурња са државним пута IIА реда, број 152. Општински пут ОП-17, правцем север-југ, повезује насеље 

Пласковац, такође, са државним пута IIА реда, број 152. 

Осим општинских плански обухват пресецају и четири некатегорисана пута, који повезују подручја 

северозападно, односно југоисточно од граница Плана. 

Планирана обилазница 

Како је транзитни саобраћај који пролази кроз централну зону насеља примарни проблем, неопходно је 

омогућити његово измештање изградњом обилазног путног правца. Саобраћајно оптерећење државног пута 

IIА реда, број 152 ( деоница Топола – Доња Шаторња), износи ПГДС = 4512 возила/дан (од чега број 

путничких возила износи 4247 возила/дан). 

Траса планиране обилазнице простире се јужно и југоисточно од Тополе и повезује државни пут I-B реда, 

број 25 (Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац), са државним путем II-А реда, број 152 

(Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин Гроб). 

Дужина обилазнице износи 2771,90 m. Почетна стационажа планиране обилазнице се поклапа са њеним 

прикључком на државни пут I-B реда, број 25 (на стационажи Кm 40 + 499.00), док се завршна стационажа 

обилазнице поклапа са њеним прикључком на државни пут II-А реда, број 152 (на стационажи Кm 3 + 

997.00). Оба прикључка су планирана као површинске раскрснице са кружним током саобраћаја. 

Пречник раскрснице са кружним током саобраћаја на почетној стационажи планиране обилазнице износи 

42,0 m, док је пречник кружног подеоника 22,0 m. Раскрсница је планирана са две саобраћајне траке 

(укупне ширине 10,0 m), имајући у виду да су из правца Тополе предвиђене две уливне траке. 

Полупречници лепеза уливно-изливних праваца су усвојене на основу криве трагова меродавног возила 

(камион са полуприколицом). 

Из правца Тополе су предвиђене две саобраћајне уливне траке у кружни ток ДП IБ реда 25 на оквирној 

стационажи Km 40+499,00 из два разлога: 

- у циљу уклапања планског решења раскрснице у постојеће стање: деоница ДП IБ реда 25, дужине око 

1,81 km, се (од центра Тополе до планиране раскрснице), у континуитету састоји од три саобраћајне траке 

ширине по 3,3 m); 

- у циљу одвајања десних саобраћајних токова који из смера Тополе гравитирају ка обилазници и у 

планираној раскрсници се на обилазницу прикључују. 

Планска документација вишег реда (Просторни план општине Топола (Сл. гласник општине Топола 

бр.16/2011.) не дефинише попречни профил предметне деонице државног пута IБ реда 25, као ни његову 

регулацију. 

Раскрсница на месту прикључка обилазнице на државни пут IIА реда број 152 је такође планирана као 

кружна. Како се у ту раскрсницу прикључује и општински пут ОП-17 под неповољним углом, предвиђена 

је засебна трака за десна скретања са државног на локални пут, у складу са Правилником о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. 

Гласник РС, број 50/2011), прилог 3, поглавље: 4.5.1. Издвојени коловоз за десна скретања. Предвиђена 

вредност пречника планиране раскрснице од 48,0 m, има за циљ стварање просторних могућности 

(повећањем обима раскрснице) за прикључак петог саобраћајног уливно-изливног правца, који би 

обезбедио саобраћајну везу подручја северно од државног пута IIА реда, број 152 (које није предмет овог 

Плана). 

Предметна раскрсница се налази на завршној стационажи планиране обилазнице (Km 2+771,90). 

Предвиђена је као раскрсница са једном саобраћајном траком (имајући у виду једнотрачне уливе и узливе), 

ширине 6,5 m и проширењем на рачун кружног подеоника од 1,0 m. Полупречници лепеза уливно-изливних 

праваца су усвојене на основу криве трагова меродавног возила (камион са полуприколицом). 

Саобраћајни прикључци су планирани као раскрснице са кружним токовима саобраћаја, које су преузете из 

претходног Плана (извршена измена се односи само на повећање угла укрштања планиране обилазнице и 

државног пута IIА реда број 152, тако да сада тај угао износи око 90°). 

Усвојена вредност рачунске брзине износи Vr=70km/h, имајући у виду топографију терена и функционалну 

категорију планираног пута (обилазнице), а у складу са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС, 

број 50/2011), прилог 2, поглавље: 3.1. Класификација путева (табела 3-01), као и поглавље: 3.3.2. Рачунска 

брзина - Vr (табела 3.03. (Ранг планиране обилазнице, као будућег државног пута II реда (табела 3-01, 
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прилог 2, наведеног Правилника), према фунционалној класификацији обухвата зону везних и сабирних 

путева, док терен спада у брдовите). 

Планирани попречни профил обилазнице садржи следеће коловозне елементе : коловоз, ширине 7,0m: 

- две саобраћајне траке, ширине по 3,25m; 

- две ивичне траке, ширине по 0,25m; 

Наведене димензије су усвојене у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. Гласник РС, број 

50/2011), прилог 2, поглавље: 5.1. Елементи попречног профила, имајући у виду вредност рачунске брзине 

(60 < Vri (km/h) ≤ 80), тип пута и топографски карактер терена. 

Дуж целе трасе обилазнице, планирана је једнострана двосмерна бициклистичка стаза, ширине 2,0 m. 

Између коловоза и бициклистичке стазе, планирана је заштитна ивична трака ширине 1,75m. 

У зонама предвиђеним за становање, од планиране стационаже Обилазнице Кm 0+000,00 до стационаже 

Кm 0+135,08 (односно Кm 0+138,45-тротоар на левој страни), планирани су обострани тротоари ширина 2,0 

m, односно 1,5m, са заштитном ивичном траком ширине 3,0 m. Тротоар поред бициклистичке стазе има 

ширину од 1,5 m, (са заштитном разделном траком ширине 0,5 m, између тротоара и бициклистичке стазе). 

Предвиђено ја да се евакуација атмосферске воде у оквиру деоница са планираним тротоарима (односно 

оивичењима коловоза) врши атмосферском канализацијом. У оквиру деоница без оивичења коловоза (у 

оквиру којих нису планирани тротоари), евакуација атмосферске воде ће се вршити површинским 

сегментним каналима, лоцираним између банкина и берми. 

Димензије попречног профила и пратећих елемената (канала, банкина, берми, као и ширине заштитних 

разделних трака) су дефинисане у складу са Приручником за пројектовање путева у Републици Србији 

(Пројектни елементи пута, поглавља 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3). 

На планирану обилазницу су предвиђени прикључци путева локалне мреже на следећим стационажама: 

- Кm 1 + 084,28 (некатегорисани пут); 

- Кm 2 + 182,32 (општински пут, ОП-16), 

док завршна стационажа планиране обилазнице износи: Кm 2 + 771,90. 

На предметним стационажама, планиране су четворокраке раскрснице са пресецањем саобраћајних струја 

типа 2, са капљичастим острвима на споредним путним правцима за каналисање саобраћајних токова, у 

складу са саобраћајним оптерећењем и усвојеном вредношћу рачунске брзине главног правца (обилазнице), 

а у свему према Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник РС, број 50/2011), прилог 3, поглавље: 3.1. Типологија 

раскрсница са пресецањем саобраћајних струја. 

На стационажама предметних раскрсница, путни појас је проширен круговима пречника 45,0 m 

(стационажа Кm 2+182,32 - општински пут, ОП-16), односно пречника 40,0 m (стационажа Km 1+084,28 – 

некатегорисани пут), у циљу стварања просторних услова за формирање раскрсница са кружним токовима 

саобраћаја. 

На стационажи Km 0+557,39, према планираним стационажама Обилазнице, предвиђен је слепи завршетак 

улице Ива Андрића, неправилном „Т”-окретницом, димензија 15,8x3,0 m, (удаљеном 2,0 m од регулације 

Обилазнице), без формирања нове раскрснице у складу са тенденцијом смањивања броја саобраћајних 

прикључака на државне путеве. 

У ситуационом плану, примењене су хоризонталне кривине полупречника: 900,0 m, 700,0 m, 375,0 m, а на 

прилазима кружним токовима радијуси од 200,0 m, односно 150,0 m. Минимална вредност полупречника 

хоризонталне кривине, примењена је у циљу постизања повољнијег угла укрштања обилазнице са 

државним путем (IIА-152) и избегавања рушења постојећих објеката. 

Како је, испред зоне прикључка обилазнице на државни пут државни пут II-А реда, број 152, вредност 

минималног полупречника хоризонталне кривине мања од 200,0 m, и износи 150,0 m, предвиђено је 

проширење у кривини по 0,3 m за сваку саобраћајну траку, тако да укупна ширина коловоза у зони кривине 

износи 7,6 m. Проширење саобраћајних трака је усвојено у складу са Правилниом о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. 

Гласник РС, број 50/2011), прилог 2, поглавље: 6.6. Проширење коловоза у кривини. 

Максимални планирани подужни нагиб износи 5,0 %. 

2.1.1.2.Водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

Водоснабдевање 

Постојеће стање 

Подручје обухваћено планом у једном делу има изграђену водоводну мрежу – главни дистрибутивни вод 

Рудник-Топола азбест-цементна цев пречника Ø350мм, као и секундарна мрежа засеока Божурња изграђена 

од мешовитих материјала пречника од Ø25 до Ø110. 

Водоводна мрежа је трасирана на површинама јавне намене, дуж постојећих саобраћајница само са једне 

стране у односу на коловоз, тако да водоснабдевањем нису обухваћена сва домаћинства унутар обухвата 

плана. У наредном периоду постоји потреба како за реконструкцијом, тако и за проширењем постојеће 

дистрибутивне мреже. 
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Планирано стање 

Планом се предвиђа снабдевање водом објеката унатар обухвата плана кроз изградњу недостајуће 

дистрибутивне мреже и замене постојеће мреже новом, са повезивањем на постојећу у складу Планом 

генералне регулације општине Топола. 

Планира се изградња нове дистрибутивне мреже у појасу регулације новопројектованих саобраћајница, 

двострано снабдевање леве и десне стране саобраћајнице (могућа изградња индустријске зоне), од 

полиетиленских водоводних цеви минималног пречника Ø160mm, са уградњом подземних противпожарних 

хидраната на удаљености не већој од 80 метара. 

Планира се и реконструкција постојећег главног дистрибутивног цевовода минималног пречника Ø400мм. 

Планирати реконструкцију постојећег цеовода у улици Пилота Зорана Томића заменом цеви минималног 

пречника Ø160 мм. Постојеће цевоводе којима се вода доводи до засеока Божурња планирати са цевовода 

Ø160 мм, која се налази на планираној обилазнци око Тополе, и планирати да прикључни цевоводи буду 

минимално Ø110 мм. Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на 

поштовању зона санитарне заштите и рационално коришћење водних ресурса, као и минималним губицима 

на дистрибутивној мрежи. 

Фекална канализација 

Постојеће стање 

Унутар подручја обухваћеном планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа, осим у делу улице 

Пилота Зорана Томића, па је потребно њено пројектовање и изградња у оквиру површина јавне намене 

предвиђене за саобраћај. У улици Пилота Зорана Томића изграђен је гравитациони цевовод пречника Ø250 

и потисни цевовод пречника Ø63, постављени на десној страни из правца Топола – Крагујевац. 

Планирано стање 

Систем за одвођење отпадних вода ће се градити на површинама јавне намене. Планирана је изградња 

фекалне мреже двострано у зони обилазнице. Овим планом се за коридор будуће канализационе мреже 

одређују осовине планиране бициклистичке стазе уз саобраћајницу унутар обухвата плана, а за другу 

страну планирати у путу у оси десне саобраћајне траке, а изузетно се може одступити од овог принципа. 

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком прилогу. 

Планирана је изградња система за каналисање отпадних вода по сепарационом систему, којим ће бити 

обухваћени сви објекти на подручју обухваћеном овим планом. Планским документима вишег реда и 

постојећом техничком документацијом предвиђена је изградња недостајуће примарне канализационе мреже 

и њихово повезивање на постојеће и планиране колекторе. 

За фекалну канализацију планом предвиђеног подручја планирају се цеви од пластичних материјала 

минималног пречника Ø300mm (ПВЦ, ПЕ или сличне). Уколико задовољавају капацитет, а њихова класа 

(отпорност на механичке утицаје) је условљена начином уградње и теменим оптерећењима. У случају да 

отпадне воде од потрошача садрже масти, уља или било какве штетне материје, обавезно је такве воде 

третирати пре упуштања у канализацију. Технолошке отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, 

са аспекта квалитета морају испуњавати услове прописане одговарајућом градском одлуком, тако да својим 

садржајем не могу да угрозе отицање у колекторима јавне канализације нити да угрозе биолошке процесе 

на ППОВ. Генерално се у јавну канализацију прихватају воде квалитета комуналних отпадних вода. 

Атмосферска канализација 

Постојеће стање 

На предметном подручју не постоји изграђена атмосферска канализација. 

Планирано стање 

Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и других 

уређених површина до природног реципијента. Развој атмосферске канализације, има задатак заштите 

урбанизованих површина унутар планског подручја од плављења атмосферским водама. 

Атмосферска канализација је планирана у појасу саобраћајница вишег реда. 

Атмосферске воде дуж саобраћајница сакупити помоћу уличних сливника са ливеним решеткама од 

ливеног гвожђа или дуктилног лива и таложником од цеви Ø400-500мм. Реципијент за испуштање 

атмосферске канализације, условима ЈКСП „Топола”, предвиђен је да буде низводно од изворишта 

„Божурња”. На местима испуштања атмосферске воде у водоток потребно је пројектовати и изградити 

посебне објекте-таложнике. Испусте у реципијент треба конструисати тако да не изазивају ерозију обала. 

За површине са стационарним саобраћајем (паркинг простори и сл.) пре упуштања атмосферских вода 

неопходно је спровести поступак издвајања масти и уља из воде која се испушта. 

Кишница са кровних површина стамбених и пословних објеката се системом олука и сливника усмерава ка 

зеленим површинама или се одводе у атмосферску канализацију. 

2.1.1.3. Електроенергетска инфраструктура 

Постојеће стање 

Планско подручје је већим делом неизграђено или пољопривредно земљиште, а превиђено је за изградњу 

обилазнице која спаја државне путеве Iб реда бр. 25 (Младеновац – Топола - Крагујевац) и IIа реда бр. 152 

(Топола – Доња Шаторња – Рудник), као и дефинисање осталих намена за површине које нису јавне а 

налазе се у коридору обилазнице дате важећим ПГР-ом. Изузетак чине изграђени објекти пословања на 
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почетку и на крају обилазнице, код планираних кружних раскрсница и две локације дуж трасе обилазнице, 

на којима су постојећи објекти становања. Траса планиране обилазнице заузима јужни и југоисточни део 

насеља Топола. 

На планском подручју не постоје високонапонски објекти напонског нивоа 110kV, 220kV и 400kV нити се 

планира изградња истих у наредном периоду. 

Преко планског подручја прелазе електроенергетски објекти напонског нивоа 35, 10kV и 1kV: 

1. ДВ 35kV од ТС 110/35kV “Топола” до ТС 35/10kV “Јарменовци” 

2. ДВ 10kV извод “Винча” из ТС 35/10kV “Метеризе” 

3. ДВ 10kV извод “Трнава” из ТС 35/10kV “Метеризе” 

4. ННМ 1kV из ТС 10/0,4kV “Прукча” 

Напајање целокупног конзумног подручја електричном енергијом је реализовано преко трафостанице ТС 

110/35/10kV “Топола”, снаге 20+31,5MVA. Одатле се електрична енергија дистрибуира на 

средњенапонском нивоу 35kV до ТС 35/10kV “Метеризе”, снаге 1х8MVA и даље средњенапонским 

водовима 10кV до ТС 10/0.4kV преко којих се испоручује крајњим потрошачима. Такође део конзума у 

близини кружне раскрснице на државном путу Iб реда бр. 25 (Младеновац – Топола - Крагујевац) се напаја 

преко трансформатора 35/10кV снаге 8 МVA у комплексу ТС 110/35/10кV „Топола”. 

Снабдевање планског подручја електричном енергијом је задовољавајуће. Снабдевање се врши из праваца 

ТС 35/10 Метеризе и ТС 110/x Топола, што уз близину поменутих извора обезбеђује сигурност у напајању. 

Мрежа 10kV и 1kV се мора делимично изместити/каблирати, а потребно је изградити нове трафостанице и 

водове као и мрежу јавног осветљења. 

У близини планског подручја будуће обилазнице постоје електроенергетски објекти – трафостанице ТС 

10/0.4kV: 

- ТС 10/0,4kV “Прукча” Топола, тип СТС, снага 250kVА, са извода 10kV “Винча” 

- ТС 10/0,4kV “Стара варош” Топола, тип СТС, снага 250kVА, са извода 10kV “Прокин гроб” 

Постојећи далеководи 35kV и 10kV су изграђени као надземни, на челично решеткастим и армирано 

бетонским стубовима и са Ал-ч проводницима одговарајућег пресека. Појединачни стубови се налазе у 

зони будуће саобраћајнице планиране обилазнице, те исте треба дислоцирати, односно извршити 

каблирање појединих деоница далековода и нисконапонске мреже. 

Распоред и напајање електроенергетских објеката (далеководи 35кV и 10кV и нисконапонска мрежа 1кV) је 

приказан на ситуационом плану – графички прилог. 

У тренутку израде Плана детаљне регулације будуће обилазнице која спаја државне путеве Iб реда бр. 25 

(Младеновац – Топола - Крагујевац) и IIа реда бр. 152 (Топола – Доња Шаторња – Рудник), издати су 

услови од стране Електропривреде Србије – ЕПС Дистрибуције бр. 8Д.4.0.0-Д.09.03-87419/2-2019 и услови 

ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00-UTD-003-290/2019-002. 

Правила уређења 

Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама 

програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са одредбама из планова вишег реда, односно 

Просторног плана Републике Србије. Такође, морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који 

су дали одређене смернице и дефинисали поставке и циљеве. 

Планско подручје је постојећа ул. Вука Караџића, са индивидуалним стамбеним односно стамбено – 

пословним објектима на већини катастарских парцела које су на њу прикључене. Преовлађујућа намена на 

простору обухвата плана су површине намењене саобраћајној и комуналној инфраструктури, и једним 

мањим делом остало земљиште намењено за стамбену градњу. Потребно je обезбедити напајање наведених 

објеката уз улицу Вука Караџића као и изградња инсталације јавне расвете. 

Нацртом плана генералне регулације насеља Ариље предвиђена је изградња нових кабловских водова 10kV 

типа XHE 49-A 3x(1x150)mm
2
 као веза између постојећих ТС 10/0,4кV и ТС 35/10кV у близини планског 

подручја. Трасе нове електродистрибутивне кабловске мреже 10кV планирати у јавној површини у 

коридорима уз осталу инфраструктуру. 

Нисконапонску мрежу 0,4кV градити као надземну или кабловску у јавним коридорима уз осталу 

инфраструктуру. За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар улице, као и за 

полагање подземних енергетских водова. Каблове полагати слободно у земљишту поред планиране 

саобраћајнице, а на местима укрштања кроз кабловску канализацију изграђену ПВЦ цевима минималног 

пречника ф110мм. 

Потребно је предвидети постављање кабловске канализације испод тротоара као могућност даљег ширења 

електроенергетске инфраструктуре. 

Надземну нисконапонску мрежу градити на типским армирано-бетонским стубовима 9/250, 9/400, 9/630, 

9/1000 и 9/1600 и са самоносећим кабловским снопом Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. Прикључење 

нисконапонске мреже на МБТС 10/0,4кV извести подземним кабловским водовима 4х150mm
2
 типа ХР00-

АSJ и РР00-АSJ, 1кV до првих стубова. 

Кабловску нисконапонску мрежу градити кабловима типа ХР00-АSJ и РР00-АSJ одговарајућег пресека.  
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Избор и полагање кабловских водова треба вршити сагласно одредбама техничке препоруке ЕД Србије TП 

бр.3. Каблове разводити до слободностојећих кабловских прикључних разводних ормана типа КПРО, 

израђених од полиестера, а прикључење у исте вршити на принципу улаз – излаз. КПРО се испоручују 

заједно са носачем – армирано бетонским постољем које се укопава директно у земљу. Од ових ормана се 

врши полагање прикључних каблова типа РР00-А одговарајућег пресека до кабловских прикључних кутија 

КПК и појединих мерно разводних ормана МРО у свему према условима надлежног 

Електродистрибутивног предузећа. Прикључци са нисконапонске мреже се граде искључиво као кабловски 

подземни са постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника. 

Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке ЕД Србије 

TП бр.3, а надземну нисконапонску мрежу треба градити у свему према препоруци TП бр.8 и „Правилника 

о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова” (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92). 

Планирана саобраћајница ул. Вука Караџића мора имати јавну расвету коју треба градити са светиљкама 

које се постављају на челичне стубове – канделабере, са напајањем подземним кабловима типа РР00-А 

4х25mm² из постојеће ТС 10/0,4kV Вране. 

Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светиљке високог притиска, метал-

халогене светиљке одговарајуће снаге, као и ЛЕД извори светлости, који ангажују мању потрошњу ел. 

енергије уз већу ефикасност осветљења. 

У постојећој ТС 10/0,4kV Вране треба уградити одговарајућу опрему за напајање и управљање јавном 

расветом као и за мерење потрошње за ове намене 

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко новоизграђених 

електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 6: План мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре у Р=1:1000. 

2.1.1.4. Гасификација 

Постојеће стање 

На делу предметне локације Друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола постоји 

дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви МОР 4бара. 

Планирано стање 

При изради измене саобраћајног решења у оквиру измена плана генерале регулације насеља Топола 

потребно је планирати нову трасу дистибутивног а претходно планирану задржати где је то могуће. На 

планирану дистрибутивну гасоводну мрежу планирана је изградња прикључних гасовода будућих 

потрошача и мерно регулационих станица, мерних сетова појединачно до сваког потрошача. 

При избору трасе гасовода мора се осигурати. 

1. Да гасовод не угрожава постојеће објекте, и планирану намену постојећег земљишта 

2. Рационално коришћење подземног простора и грађавинске површине 

3. Испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са 

посебним прописима 

Усклађеност са геотехничким захтевима 

2.1.1.5. Телекомуникациона инфраструктура 

На подручју Општине Топола обухваћеним другом изменом и допуном плана генералне регулације насеље 

Топола предвиђена је изградња обилиазнице са циљем редукције саобраћаја тешких возила кроз централне 

делове града. На подручју на коме се планира обилазница налази се постојећа телекомуникациона 

инфраструктура. Постојећа телекомоникациона инфраструктура се састоји од бакарне и оптичке 

телекомуникационе мреже. Бакарна телекомуникациона мрежа је на овом подручју подземна и надземна. 

Како се на подручју будуће обилазнице налази постојећа телекомуникациона инфраструктура потребно је 

приликом радова, уколико нема потребе за њиховим измештањем, обезбедити каблове како не би дошло до 

прекида телекомуникационог саобраћаја. Планом је предвиђено и измештање постојеће инфраструктуре на 

местима где се траса постојећих каблова поклапа са трасом обилазнице како би након њене изградње био 

обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 

интервенција. 

Током изградње обилазнице је потребно обезбедити функционисање постојеће телекомуникационе 

инфраструктуре привременим измештањем постојећих каблова на местима где је то неопходно, а на основу 

услова које можемо очекивати у наредној фази пројектовања. 

Стратегија развоја телекомуникација у својим приоритетима садржи дигитализацију мреже 

и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације пакета. На тај начин ће бити 

омогућено не само пружаље говорне услуге већ и пружање напредних услуга: 

- VOIP (Voice over Internet Protocol) или телефонија преко интернета 

Сервиси  за  податке  преко  широкопојасног  Интернет  приступа  са  брзинама  од 100Mb/s 

- IPTV (Internet Protocol Television) нове генерације 

- Сервиси на бази VDSL2 технологије која је пројектована да подржи Triple-Play сервисе који 

представљају интегрисан пренос говора, података и видео сигнала 
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Могуће архитектуре приступних мрежа су: 

1) Приступна мрежа са бакарним кабловима – подразумева FTTN мрежну архитектуру у којој се IP 

приступни уређаји везују са централном концентрацијом коришћењем оптичких каблова док се за везу од 

концентрације до претплатника користе бакарни DSL- каблови према IEC 62255 стандарду. 

2) FTTH (Fibre to the Home) - Оптички завршетак је код крајњег корисника, што је потпуна оптичка 

конекција. Ово је, наравно, најбоље али и најскупље решење. 

3) FTTB (Fibre to the Building) - Крај оптичког кабла је у оптичком разводном ормарићу у згради. Ово 

решење је идеално за LAN (Local Area Network), 

4) FTTC (Fibre to the Curb) - Оптички завршетак је у уличном изводу кабловске мреже. Ово је мање скупо 

од FTTH изградње ,али не толико да оправда по квалитет ризично настављање оптичког кабла на бакарни 

од уличног извода до терминала у просторији корисника. 

Да би се створили услови за пружање напредних услуга другом изменом и допуном плана генералне 

регулације насеље Топола је предвиђено полагање оптичког кабла у ПЕ цев Φ40 или полагање новог хDSL 

бакарног кабла у подручју обухваћеног планом. Поред ових цеви планирати и једну резервну ПЕ цев Φ40. 

Једно од два предложена начина реализације ТК мреже ће бити разређено у наредној фази пројектовања по 

добијању услова од стране „Телеком Србија”. 

2.1.2. Комунална површина 

За потребе изградње Планиране трафостанице, напонског нивоа 10/0.4 kV, одвојиће се комунална 

површина од 30m² у делу јужне кружне раскрснице. 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ОСТАЛИХ НАМЕНА И ОСТАЛОГ ЕМЉИШТА 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - Мешовито пословање 

Мешовито пословање се спроводи правилима из основног Плана генералне регулације насеља Топола („Сл. 

Гласник СО Топола” бр. 25/2014). 

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ - Пољопривредно земљиште 

За пољопривредно земљиште, као ван грађевинско подручје овог Плана, важе правила из основног Плана 

генералне регулације насеља Топола („Сл. Гласник СО Топола” бр. 25/2014). 

2.3. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Овим Планом се не прописује израда Урбанистичког пројекта. 

2.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За овај План је донета одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ( 

бр.020-370/2018-05-I од 26.11.2018.год). 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и 

прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне 

средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, 

дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског 

подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и 

здравља људи. Мере заштите омогућавају развој, спречавају конфликте на датом простору што је у 

функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, процене могућих утицаја 

Плана на животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да могу бити изложени највећем 

утицају. 

2.4.1. Заштита природних ресурса и природних добара 

Заштита и унапређивање животне средине подразумевају услове за заштиту њених основних елемената: 

2.4.1.1. Заштита ваздуха 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха 

оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 

– инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим возилима друмског 

саобраћаја 

– унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на рационалнијој употреби 

енергије и повећању енергетске ефикасности 

– реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим еколошким принципима 

према европским стандардима 

– приликом грађевинских радова на изградњи објекта (саобраћајнице) током летњих месеци посебну пажњу 

усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањем површина на 

којима је депонован грађевински шут и остали отпад 

– израда регистра извора загађивања ваздуха и успостављање мониторинга 

– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха 

– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом 

– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине. 

Законом о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11.), Правилником о 

граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и 

евиденцији података (,,Сл. гласник РС” бр. 54/92, 30/99 и 19/06.), Правилником о граничним вредностима 
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емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (“Сл. гласник РС” бр. 30/97 и 35/97) и 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху (,,Сл. гласник РС” бр. 71/10), 

дефинисане су основне одредбе за систематско и континуално праћење загађујућих материја, методе 

мерења и дозвољене концентрације. 

2.4.1.2. Заштита земљишта 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 

- обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета земљишта 

- изградњом канализације на планираном подручју, смањиће се опасност од потенцијалног загађивања тла 

и подземних вода од стране околних намена 

- обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћeња земљишта за оне 

делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта 

- обезбедити услове за спречавање стварања „дивљих“ депонија 

- забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада 

2.4.1.3 Заштита вода 

Приоритетне активности са становишта заштите вода у наредном планском периоду односиће се на 

адекватну заштиту вода што ће се остварити применом следећих мера заштите: 

– избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се спречи свака могућност 

неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што подразумева адекватну отпорност 

цевовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења 

одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози 

цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.); 

– изградњу саобраћајних површина (интерне саобраћајнице, паркинзи и сл.) вршити са водопропусним 

материјалима отпорним на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима ће се спречити одливање воде 

са саобраћајаних површина на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина; 

– спровођење потпуне контроле испуштања, пречишћавања и упуштања отпадних вода у канализациони 

систем и водоток, односно праћење нивоа њиховог загађења, односно пречишћености (од стране Јавног 

комуналног предузећа и Водопривредне инспекције 

– забрањено је упуштање загађених и потенцијално загађених атмосферских и свих отпадних вода, без 

претходног третмана до нивоа за захтевану класу водотокова, према Уредби о категорозацији водотока и 

Уредби о класификацији вода и забраном депоновања било каквог отпада у приобаљу 

– неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације, власници на време морају 

да знају све економске последице на том плану (улагање у заштитне системе за пречишћавање) или 

плаћање надокнаде које морају да буду веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода; 

– неопходно је пре било каквих бушења, тј. истражних радова урадити сву потребну техничку 

документацију, уз сагласност надлежних институција 

2.4.1.4. Заштита од буке 

Приликом извођења радова користити механизацију и уређаје који својим радом неће довести до 

прекорачења дозвољеног нивоа буке у складу са наменом простора. 

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо 

другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог 

нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. 

Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу 

чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите: 

–поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са 

прописима 

–на путу од извора буке до пријемника: подизањем заштитних зидова типа екрана око извора буке Законски 

нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику максимално 

дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају полазну обавезу испуњења 

услова везаних за проблематику буке. 

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. 

гласник РС” бр.72/10). 

2.4.1.5. Управљање отпадом 

Постојеће стање управљања комуналним отпадом представља сакупљање и одлагање на еколошки 

неприхватљивој локацији „Торови” која се налази ван подручја Генералног плана, уз његову северозападну 

границу. За постојећу локацију „Торови”, анализом погодности за постојећу намену, утврђено је следеће: 

- положај локације представља ограничавајући фактор и искључује се за даље коришћење, 

- начин одлагања не задовољава постојеће услове 

Основни циљеви одрживог управљања комуналним чврстим отпадом за Тополу су: 

- реализација пројектне документације на санацији, рекултивацији и безбедном затварању депоније 

„Торови”, 

- смањење укупног чврстог комуналног отпада постепеним увођењем система рециклаже, 
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- обезбеђење реализације нове регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Врбак” (на 

територији општине Лапово) у скаду са одредбама Националне стратегије управљања комуналним отпадом. 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере: 

3а све врсте отпада које настају у обухвату Плана обављањем редовних активности, обезбедити адекватне 

судове за прикупљање отпада водећи рачуна о начину и могућностима извожења смећа са предвиђених 

површина, сходно саобраћајним решењима; обезбедити потребан простор, услове и опрему за сакупљање, 

разврставање и привремено чување различитих врста отпада (комунални, амбалажни, органски, 

рециклабилни отпад и др.) до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање наведеним вршама 

отпада, у складу са Законом о управљању отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10); 

- Обезбедити довољан број и правилан распоред корпи за смеће од материјала чији се изглед уклапа у 

амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађености са околином. 

2.4.2. Заштита од пожара 

У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у обухвату Плана, уграђене су 

превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу: 

- обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара; 

- прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у складу са 

прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада;  

- капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне количине воде; 

- планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила прописаним 

појасевима регулације обезбеђује приступ објектима; 

Мере заштите од пожара прописане су у складу са Условима Сектора за ванредне ситуације Управе за 

противпожарну заштиту у Ужицу односно Београду зависно од категорије објекта у складу са Уредбом о 

разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл.гласник РС” 

бр.76/2010). 

У циљу испуњења грађевинско-техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се 

реализују према: 

1) Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 111/2009); 

2) Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, 54/2015); 

3) Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређења платоа за ватрогасна 

возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, 8/95), према коме 

најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта; 

4) Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије („Службени лист 

СФРЈ”, 24/87); 

5) Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења 

(„Службени лист СРЈ”, 41/93); 

6) Правилнику  о  техничким  нормативима  за  електро  инсталације  ниског  напона 

(„Службени лист СФРЈ”, 53/88, 54/88 и 28/95); 

7) Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 

(„Службени лист СФРЈ”, 30/91); 

8) Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, 87/93); 

9) осталим законским прописима. 

2.4.3. Заштита од елементарних непогода 

2.4.3.1. Заштита од земљотреса 

Подручје Тополе, сврстано је међу сеизмички угрожена подручја, обзиром да на важећој Сеизмолошкој 

карти СФРЈ (олеата за повратни период земљотреса од 500 година) припада интензитету I=9
0
 МСК. 

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких структура. 

Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере: 

• саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, сабирне и сервисне 

улице обезбеђују несметано комуницирање. 

• водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих 

деоница у случају оштећења 

• каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност да раде поједине 

функционалне целине; 

• електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани простору, 

распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним 

условима искључивати по сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедости у 

ванредним условима 

• телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у појединим 

линијама у ванредним условима. 
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Низом мера заштите потребно је превасходно код планирања и организације простора превентивно 

смањити ризик од сеизмичких разарања, и то: 

 Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку зону очекивања 

земљотреса од 9° MCS, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима 

утврди да је меродаван. 

 Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката; 

 Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код сеизмичких потреса, па је сходно 

томе обавезно поштовати све прописе и стандарде из ове области како би се обезбедила несметана 

комуникација и неопходно снабдевање становништва у случају оштећења. 

С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена и усаглашена са 

светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у примени је Правилник о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

2.4.3.2.Заштита од поплава и атмосферских непогода 

Заштита од поплава 

У циљу заштите од поплава: 

-   обавезно је регулисати и усмерити површинске воде, 

- правилно и по прописима планирати и изводити инфраструктуру (водовод, канализацију и остало) да оне 

не би биле узрочник појаве подземне воде. 

Према условима МУП-а, Сектора за ванредне ситуације Крагујевац (09.15.2.2 бр.217-4231/19-1 од 

03.04.2019 . год.), предметно подручје није окарактерисано као подручје повећане угрожености од поплава. 

Заштита од атмосферских непогода 

Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је одржавати, односно 

прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – зграде и ограде, које ће ометати 

проток воде до ушћа у веће водотоке. 

Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног и благовременог 

извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера. Грађевинско техничке мере се базирају на 

елементима ојачања, било при изградњи самих објеката или израдом нових. 

Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене за градњу. 

Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса, постижу се врло добри 

резултати од заштите ветра. 

Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је потребно да се добро 

простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска висина и сл.). 

Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању локације за нове 

објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току годишњег доба и сл. су веома 

важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове велике штете (стварање наноса или лавина ако 

има снега). Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено упозоравање 

становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време. 

2.4.4. Заштита од техничко-технолошких несрећа 

2.4.4.1. Заштита од акциденталних загађења 

Акциденте могу изазвати непрописно одлагање комуналног отпада, изливање непречишћених 

употребљених отпадних вода на отворене површине. Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је 

само уз одговорно извођење превентивних мера и мера строгог надзора и контроле. 

У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за територију плана детаљне 

регулације. 

2.4.4.2. Заштита нејонизујућег зрачења 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним системима 

(кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које се 

стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, 

јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима 

мобилне телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално 

нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих 

технологија, а у складу са прописима. 

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у близини 

надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи 

Keff = 10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или у близини 

надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи 

Beff = 500 μТ. 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA        Година XXIII         Број 15      08. Новембар 2019.       страна  15 
 

 

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о заштити од нејонизујућих 

зрачења („Сл. гласник РС” бр. 36/09): 

 прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима; 

 откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима; 

 одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 

 обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од 

нејонизујућих зрачења; 

 вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 

 означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења на прописани 

начин; 

 спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса на 

прописани начин; 

 примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 

 контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера 

заштите од нејонизујућих зрачења; 

 обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и праћење нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини; 

 образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у животној 

средини; 

 информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима и мерама 

заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини. 

Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења 

нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног 

електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане осетљивости буду испоштована базична 

ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромагнетским пољима, према 

Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 

2.4.5. Услови заштите од ратних дејстава 

Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима непосредне ратне 

опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и цивилне заштите. Решењем система 

саобраћаја, пре свега, и планираним профилима саобраћајница, омогућена је израда ових планова и 

формирање алтернативних праваца. 

У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних добара, који су 

дефинисани кроз: 

- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање два 

правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања једног од 

праваца; 

- прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално функционисање насеља 

и могућност несметане евакуације становништва, коришћењем алтернативних праваца. 

Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова: 

- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима рушења и пожара, 

при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу  

тога  обезбеђене су  слободне  површине  које прожимају изграђену структуру  насеља; 

- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе промене  праваца 

саобраћајних токова; 

- обезбедити поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије, електроенергетска мрежа и 

водовод) у ванредним приликама; 

2.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 

2.5.1. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

На подручју плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, 

утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже 

Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. Предеони елементи унутар културног предела 

(појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл.) у планском подручју 

имају улогу локалних еколошких коридора еколошке мреже PC утврђене Уредбом о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник РС”, бр. 102/2010). 

Самим тим утврђени су следећи услови заштите: 

- Изградњом и експлоатацијом пута не сме биги нарушена стабилност тла. 

- Предвидети потпуно инфраструктурно и комунално опремање простора. Ширину инфраструктурних 

коридора и техничко решење паралелног вођења и начина укрштања водова усагласити са свим важећим 

прописима, 
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- Уколико се у оквиру граница Плана наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност, у складу са Законом 

о заштити природе, налазач је дужан да о налазу обавести Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе 

до доласка овлашћеног лица. 

2.5.2. ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА 

На територији обухваћеној Планом генералне регулације не налазе се утврђена Непокретна културна добра 

(НКД) 

2.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

За разраду и спровођења Плана обавезна је примена одредби Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама 

са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15). 

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, пешачким стазама, 

трговима, шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати максимални нагиб од 5% 

(изузетно 8.3%). 

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких стаза треба да 

износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90cm. 

Ове површине треба да су чврсте, равне и отпорне на клизање. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се постојаће 

препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи делови крошњи и сл, који се 

налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су најмање 250cm у односу на површину којом се 

пешаци крећу. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је 

постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба опремити и светлосном и звучном 

сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између коловоза и тротоара могу се користити закошени 

ивичњаци, ширине 45cm са максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 

Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини 

пешачког прелаза, а најмање 180 cm и дужине најмање 150 cm, односно у ширини пешачког острва. 

За савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта врши се 

применом рампи тако да: 

 Да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12 

 Најмања чиста ширина рампе  за једносмерни пролаз треба да је 90 cm. 

 Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm. 

 Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у простору тако да: 

 Најмања ширина степенишног крака треба да буде 120 cm 

 Најмања ширина газишта  30 cm, а  највећа дозвољена висина степеника је 15 cm. 

 Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без избочења и 

затворена. 

 Површина чела  степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта 

 Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама 

 Приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада степеника треба да 

спроводити услове који омогућавају безбедно кретање особама са посебним потребама. 

Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност савладавања ове висине 

рампама, степеницама врши се покретним рампама. 

Знакови за орјентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су: 

 Знакови за орјентацију (скице, планови, макете) 

 Путокази 

 Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора (гараже, лифтови, санитарне 

просторије) 

2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 

смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о 

променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и 

стандарда. Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске 

ефикасности су: 

– замена необновљивих енергената обновљивим 

– замена енергетски неефикасних портошача ефикасним 

– изолација простора који се греје 

– замена дотрајале столарије у просторима који се греју 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
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– уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије 

– увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл. 

Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и техничке и организационе 

мере. 

Сектор саобраћаја – У сектору саобраћаја у планском периоду неопходно је: 

–дефинисање Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и ефикасног 

транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, приградском и 

међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења негативних утицаја на животну 

средину и Програма увођења информационих система; 

–иновација возног парка у свим секторима; старост возног парка је поред других и са аспекта енергетске 

ефикасности једно од кључних питања. 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и 

поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени 

гласник РС”, број 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о 

енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/2012). 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

Подручје плана је планирано као саобраћајни коридор са датом инфраструктурном опремљеношћу 

(електроинсталацијама, водоводном мрежом, фекалном канализациом, атмосферском канализацијом и 

потребном ТТ и гасном мрежом), са мањим површинама у северном делу Плана, планираним за мешовито 

пословање, површином планираном за трафостаницу и планираним пољопривредним земљиштем. 

3.2. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Парцелација грађевинског земљишта у плану је дата: 

 планом парцелације и 

 правилима парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

План парцелације је урађен за грађевинско земљиште планирано за јавне површине. 

3.2.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Парцелација грађевинског земљишта планираног за јавне намене се састоји од текстуалног и графичког 

дела. 

У текстуалном делу су пописане све катастарске парцеле, и њихови делови, које обухватају планиране 

површине за јавне намене. 

На графичком прилогу бр.4 „План површина јавних намена”, у размери Р 1:000, дат је план површина 

јавних намена. 

3.2.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
1 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом јавној саобраћајној 

површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 

Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним 

тачкама које су одређене геодетским елементима. 

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама 

грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-

геодетским подацима. 

Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама 

постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. 

Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из плана, 

правилима о грађењу и техничким прописима. 

Грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих међних линија. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника 

земљишта. 

Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила парцелације 

дефинисаних овим планом детаљне регулације. 

Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима: 

 подела се врши у оквиру граница парцеле 

 приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких pовршина 

Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се 

одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може бити већи од 

збира појединачних капацитета спојених парцела; 

На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или 

више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу. 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под 

условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/Tarifni_sistem
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Спајање две или више постојећих парцела ради формирања једне парцеле се врши под следећим условима: 

 спајање се врши у оквиру граница целих парцела; 

 спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и тип блока се не могу мењати, а 

капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може 

бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела; 

 спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде у 

складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите. 

На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границe парцеле, припајањем 

грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске парцеле која 

испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације 

Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној 

својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је 

мање површине од парцеле којој се припаја. 

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле 

За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката или 

уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене 

планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради 

одржавања и отклањање кварова или хаварије. 

3.2.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ 

Пошто се овим планом, директно спроводи само планирана саобраћајна и инфраструктурна мрежа, не 

постоји потреба прописивања урбанистичких параметара за изградњу објекта у оквиру плана као што су: 

 Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 Највећи дозвољени индекси изграђености / индекси заузетости 

 Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката међусобно и објеката од границе парцеле 

 Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

 Ограђивање парцела 

Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне 

мреже. 

Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

За постојеће саобраћајнице у обухвату Плана које имају дефинисан коридор, тј парцелу, задржавају се 

постојећи елементи регулације, односно постојеће парцеле. За постојеће саобраћајнице које немају у 

потпуности формиране коридоре, односно спроведене парцеле, парцела улице ће се формирати у складу са 

правилима одређеним овим Планом. 

Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, 

гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације. Појаси регулације се утврђују за 

постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела 

карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, 

топловоди и сл.). 

Овим Планом биће дефинисана регулациона линија на нивоу целог плана и грађевинска линија у 

зони мешовитог пословања. 

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

3.3.1. ОПШТА ПРАВИЛА 

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се постављају 

у појасу регулације јавних саобраћајница или у приступном путу ако је сукорисничка или приватна својина. 

Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних система 

постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних 

односа са власником (корисником) парцела. 

Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да: 

 не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, 

 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 

 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 

 да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама. 

 укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, 

постављеном подбушивањем управно на осу пута у складу са условима надлежног управљача пута; 

 паралелно вођење са путем се утврђује у складу са условима надлежног управљача пута. 

За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила урбанистичке регулације из 

важећег општег Правилника („Службени гласник РС” бр. 22/2015). 
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Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на 

јавну саобраћајницу. 

3.3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.3.2.1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

Друмски саобраћај 

Планиранa Југоисточнa Обилазницу предвиђена је у складу са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја, морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник 

РС“, бр 50/2011), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10, Граничне вредности пројектних 

елемената. 

Регулационa линијa новоформиране катастарске парцеле пута (ЈИ обилазница и кружне раскрснице) 

предвиђена je на минималном удаљењу од 1,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута 

формирањем путног земљишта у оквиру границе путног земљишта, члан 2. став 35. и 36. Закона о 

путевима, са предвиђеном границом експропријације према члану 35, став 1. тачка 1. Закона о путевима. 

Линија експропријације се односи на јавне путеве у изградњи и налази се са сваке стране јавног пута, 

мерено на спољну страну од границе путног земљишта, на минималном растојању од 3,0 m за државне 

путеве I и II реда. 

Попречни профил државног пута и планирани видове саобраћаја у оквиру истог, предвиђени су са 

могућношћу прерасподеле у оквиру попречног профила, а елементи попречног профила ће бити 

прецизирани након дефинисања смерница за спровођење и израду пројектне документације. 

Коте осовинских и других тачака нивелете планиране Обилазнице (укључујући и предвиђене раскрснице), 

су оријентационе и биће дефинисане у току израде пројектно-техничке документације; 

У оквиру попречних профила (који се односе на поједине деонице планиране Обилазнице), поред 

стандардних елемената коловозних профила (возне траке, оивичења, разделне траке, банкине...), дат је и 

приказ косина (насипа, засека, усека), чије ширине су променљиве, јер се не могу обухватити универзалном 

стандардизацијом, па су као такве и котиране („варијабилно”). На ситуационом плану косине, због 

променљивих ширина, нису котиране; 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или 

подизање постројења, уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач 

има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну 

прегледност. 

Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта јавни пут, 

односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута. 

Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор објекта због чије изградње се 

врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и 

управљач јавног пута. 

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем X-Посебни услови изградње и реконструкције јавних 

путева Закона о путевима (,,Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) и поглављем VII Заштита 

путева. 

Планиране интервенције предвидети на следећи начин: 

- Повезивање постојећих и будућих садржаја са објектима из надлежности ЈП Путеви Србије, планирати у 

складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона o путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон); 

- Саобраћајни прикључци морају бити планирани (изведени) управно на државни пут, са ширином 

коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са Законом o путевима (,,Сл. гласник РС”, 

бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), и важећим стандардима и прописима На државним путевима ограничити 

рикључке са левим скретањима (само типа улив-излив); 

- Саобраћајне прикључке (раскрснице) који се налазе на удаљености који не обезбеђују проток саобраћаја 

на државном путу у складу са рангом пута и угрожавају безбедност саобраћаја, укинути и повезати путем 

сервисних или ободних саобраћајница на државни пут; 

- Планирано решење мора бити у складу са важећом законском регулативом, стандардима и прописима за 

ту врсту објеката, односно у погледу геометрије трасе, попречног профила, ситуационо-нивелационог 

решења, димензионисања коловоза, хоризонталне и вертикалне сигнализације на траси државног пута; 

- Елементи државног пута, рачунска брзина, геометрија саобраћајних прикључака (раскрсница), 

полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака, хоризонтална и вертикална 

сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање 

и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом; 

- Коте осовинских и других тачака нивелете планиране Обилазнице (укључујући и предвиђене 

раскрснице), су оријентационе и биће дефинисане у току израде пројектно-техничке документације; 

- У оквиру попречних профила (који се односе на поједине деонице планиране Обилазнице), поред 

стандардних елемената коловозних профила (возне траке, оивичења, разделне траке, банкине...), дат је и 

приказ косина (насипа, засека, усека), чије ширине су променљиве, јер се не могу обухватити универзалном 

стандардизацијом, па су као такве и котиране („варијабилно”). На ситуационом плану косине, због 

променљивих ширина, нису котиране; 
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- Предвидети заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33., 34 и 36. Закона o 

путевима (,,Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) 

- Земљани пут, који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са 

истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта или на који се прикључује, у ширини од 

најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара за државни пут I реда, 20 метара за државни пут II 

реда и 10 метара за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. На начин из става 1. 

Овог члана мора се изградити и прилазни пут који се прикључује на јавни пут (члан 43. Закона o путевима 

(,,Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон). 

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, што подразумева да је 

изградњу објеката обавезно планирати на минималној удаљености од 20,00 m у односу на ДП IБ реда, и 

10,00 m у односу на државни пут IIА реда рачунајући од постојеће границе путног земљишта, а на основу 

члана 34., 35. и 36. Закона о путевима (,,Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) уз обезбеђење 

приоритета безбедног одвијања саобраћаја на објектима који су у надлежности ЈП ,,Путеви Србије”; 

- У коридору Обилазнице предвиђен је заштитни појас, у складу са Законом o путевима („Сл. гласник 

РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), обострано на удаљењу 10,00 m од границе експропријације 

(линија до које се врши експропријација, а утврђује на прописаном одстојању мереном од границе путног 

земљишта на спољну страну пута). 

- Изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих планских докумената 

који обухватају тај појас, према члану 36. Закона о путевима, („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. 

закон); 

- Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 5 m поред општинских путева 

рачунајући од спољне ивице земљишног путног појаса. Изузетно унутар централне зоне насељеног места 

уколико је другачије утврђено важећим просторним, односно урбанистичким планом; 

- Саобраћајни и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у складу са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута (,,Сл. гласник РС’’, бр 50/2011), и осталим важећим стандардима и прописима; 

- Приликом израде пројектно-техничке документације могућа је прерасподела у попречним профилима 

(односно у попречном профилу 1-1), уз анализу потребних површина планираних за заштитно зеленило у 

коридору Обилазнице; 

- Ширине косина су варијабилне и биће дефинисане у току израде пројектно-техничке документације у 

складу са конфигурацијом терена; 

- Парцела за појас експропријације се дефинише границом експропријације, у складу са важећим Законом 

о путевима и подразумева, за новоградњу државних путева I и II реда, да се граница експропријације налази 

са сваке стране јавног пута, мерено на спољну страну од границе путног земљишта, на минималном 

одстојању од 3,0 m (члан 35. Закона о путевима - ,,Службени гласник РС”, бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон); 

- Граница путног земљишта је линија са обе стране усека и насипа, удаљена најмање један метар од 

линија које чине крајње тачке попречног профила пута, ван насеља, мерено на спољну страну (члан 2., став 

36. Закона о путевима - ,,Службени гласник РС”, бр. 41/2018, 95/2018 - др. закон); 

- Грађевинска линија је дефинисана од кружне раскрснице (на планираној почетној стационажи 

Обилазнице), до оријентационе планиране стационаже Km 0+145.00 Обилазнице, у подручју коме је 

дефинисана намена мешовитог пословања, и налази се на удаљености од 10,0m од регулационе линије 

(односно од границе регулације, како је дато у регулационо-нивелационом плану и  попречном профилу: 2-

2). 

Кружне раскрснице: 

- Приликом дефинисања функционалног решења, димензионисања раскрсница и обликовања прикључних 

праваца, узети су убзир : ранг токова који се укрштају на кружном току, положај у простору и токови ужег 

и ширег окружења; 

- Предложене кружне раскрснице су предвиђене са геометријом у складу са очекиваним саобраћајним 

оптерећењем, наменом површина, полупречницима лепеза у складу са кривом трагова меродавног возила, 

прописаним линијама прегледности према просторним условима предметне локације у складу са 

прописима; 

- Елементе ситуационог плана кружне раскрснице дефинисани су у складу са утврђеним принципима, 

који се осим на пречник уписане кружнице, ширину коловоза и елементе улива или излива, односе и на 

елементе обликовања прикључних праваца, да би се обезбедио простор за формирање острва за каналисање 

токова; 

- Приликом пројектовања, применити верификациони програм проходности у складу са меродавним 

возилом (укључујући и вангабаритни превоз), извршити проверу планског решења са становишта 

испуњења услова релативне хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње 

прегледности; 

- Број уливних трака је дефинисан на основу провере пропусне моћи, а величина пречника уписане 

кружнице у зависности од највеће (нормалне) вредности меродавне брзине раскрснице (Vras); 
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- Након дефинисања броја и обликовања прикључних праваца, обезбеђен је подједнак пројектни третман 

свих саобраћајних токова у кружној раскрсници, без привилегованих праваца или струја; 

- Угао пресецања је приближан правом углу, односно при дефинисању раскрснице је обезбеђена 

централне симетрија укључујући и уливно-изливне токове, осим у кружној раскрсници на планираној 

стационажи Обилазнице Кm 2+771,90, у коју се прикључује општински пут ОП-17 под неповољним углом, 

па је предвиђена засебна трака за десна скретања са државног на општински пут (у складу са Правилником 

о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 

јавног пута (Сл. Гласник РС, број 50/2011); 

- Кружни коловоз је димензионисан у складу са бројем саобраћајних трака које се у исти уливају у складу 

са правилом: ако на било ком прикључном правцу, постоји двотрачни улив, величина кружног коловоза се 

димензионише као за двотрачни (кружна раскрсница на државном путу IБ реда, број 25, има двотрачни 

улив из смера Тополе, па је усвоје двотрачни кружни коловоз); 

- Ширина возних трака у кружном току је дефинисана у складу са кривом трагова и потребним резервним 

простором; 

- Имајући у виду да је планирана Обилазница ванградски пут у приградском подручју предвиђени су 

пешачки токови само у оквиру кружне раскрснице, која се налази на почетној планираној стационажи 

Обилазнице; 

Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве : 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 

41/2018 и 95/2018 - др. закон), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по 

претходно прибављеним условима и сагласности управљача јавног пута за израду техничке документације. 

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина 

Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви 

Србије”, Београд правни следбеник корисника. 

У оквиру регулационе линије, могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на 

локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У 

оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. 

Услови за укрштање предметних инсталација са државним путевима: 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на 

пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 

(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 

заштитне цеви износи минимално 1,35-1,50 m, и више у зависности од конфигурације терена. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35 m. 

- Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00 m. 

Услови за вођење предметних инсталација паралелно са државним путем: 

- Инфраструктурне коридоре инсталација (електро-инсталација, ПТТ, гасне инсталације, водовод, 

канализацију и сл.) дефинисати у складу са чланом 32. Закона o путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 

95/2018 - др. закон); 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 

пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), без могућности да се 

инсталације планирају у коловозу државног пута; 

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута. 

- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 

јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта. 

- Обавезно резервисати земљиште за проширење државног пута у складу са важећом законском и 

подзаконском регулативом. 

Услови за постављање далековода поред предметних државних путева (паралелно вођење): 

- Стубове предметног далековода и трафостанице (стубне и зидане) предвидети изван заштитног појаса 

предметних државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса, у 

складу са Законом o путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон); У случају да је висина 

стуба већа од прописане ширине заштитног појаса пута, стубове предвидети на минималној удаљености за 

висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појасана (путне парцеле) предметних 

државних путева. 
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Услови за укрштање далековода са предметниим  државним путевима: 

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 7,00-9.00 m (и 

више у зависности од напона вода према посебним прописима који регулишу ту материју), рачунајући од 

површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим 

температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом. 

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода (електровода) са предметним државним 

путевима предвидети по могућности од 90° (изузетно одступање од 90° у складу са важећим техничким 

прописима). 

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и 

безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову 

материју и условима надлежних институција. 

- Потребно је имати у виду, да све будуће промене при реконструкцији, грађењу или извођењу других 

радова на предметној деоници државног пута, представља стечену обавезу за инвеститора, да о свом 

трошку измести објекат далековода, или да га прилагоди насталим променама. 

- Уколико се при извођењу радова причини штета на коловозу или трупу пута, као и путном објекту 

предметних државних путева, инвеститор је дужан штету да надокнади. 

- Предметни далековод не сме доћи у колизију са постојећим и планираним инфраструктурним системима 

обухваћеним синтезним приказом инсталација у оквиру Предметног Плана (постојеће и планиране 

инсталације на предметном подручју). 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не 

угрожавају безбедност саобраћаја, што подразумева да је приликом одржавања и ревитализације вегетације 

дуж објеката из надлежности ЈП Путеви Србије, потребно је поштовати члан 37. и 38. Закона o путевима 

(„Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон). 

Стационарни саобраћај није предвиђен у оквиру границе Плана. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног 

пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова и сагласности за израду 

пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 9. 

и чланом 17. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) и чланом 133. став 14. 

Закона о планирању изградњи (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011,121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон). 

Оивичења коловоза 

Оивичење одваја коловоз од других површина (зеленило, бициклистичке или пешачке стазе), обезбеђује 

ефикасно одводњавање и визуелно вођење токова возила, а истовремено не представља озбиљнију бочну 

сметњу за кретање возила. Стандардна висина ивичњака која омогућава испуњавање ових захтева износи 

12 центиметара. 

Савремени ивичњаци се израђују од бетона (МБ40), стандардних дужина од 80 или 100 центиметара. 

Димензије попречних пресека ивичњака који се најчешће користе износе 18/24 cm, са косином 9/3 cm и 

12/18 cm, са косином 6/2 cm (тзв. баштенски ивичњаци). 

Ивичњаци димензија 18/24 cm се примењују за разграничење проточног коловоза градских саобраћајница 

од дугих површина и уграђују се са вертикално оријентисаном косином (са висином 12 cm изнад коловозне 

површине). Уградња ивичњака на овај начин обезбеђује потребан степен заштите пешака. На местима 

уласка у суседне парцеле, и рампи за хендикепиране особе, ивичњаци се уграђују са хоризонтално 

оријентисаном косином. За остваривање континуалне везе различито оријентисаних ивичњака, користе се 

тзв. прелазни ивичњаци, код којих су на крајевима косине различито оријентисане, тако да се са једне 

стране уклапају у хоризонтално, а са друге у вертикално оријентисане ивичњаке, у једној ивичној траци. 

Ивичњаци димензија 12/18 cm се примењују за оивичење самосталних површина за паркирање, пешачких и 

бициклистичких стаза итд. За оивичење пешачких стаза примењују се и бетонске плоче димензија 40/40/5 

cm. 

Оивичења у кривини, полупречника већег од 8 m, изводе се ивичњацима дужине 0,8 m, тако што се 

формира полигонална линија са максималним одступањем од кривинског облика линије од ±1cm. 

Оивичења у кривини, полупречника од 2 m до 8 m, изводе се ивичњацима дужине 0,4 m, уз исте наведене 

услове. Оивичења у кривини, полупречника мањег од 2 m, изводе се тзв. радијалним ивичњацима 

(полупречника 0.5 m, односно 0.5 m). У наведеним случајевима, дебљина спојница није константна и креће 

се у границама од минимално 0.5 cm, до максимално 1.5 cm. 

Саобраћајна сигнализација 

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин (Саобраћајна 

сигнализација и опрема-Приручник за пројектовање путева у Републици Србији-ЈП Путеви Србије). Знаци 

се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти. 

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде, што се доказује 

атестима. 
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3.3.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Водоснабдевање 

 Израдити  техничку  документацију  за  изградњу  нових  цевовода  уз  планиране саобраћајнице 

као и за реконструкцију постојећих према потреби и приоритетима,на основу услова ЈКСП „Топола”. 

 Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати ПВЦ или полиетиленске цеви; 

 Приликом изградње нових цевовода и замене постојећих обавезна је уградња противпожарних 

хидраната Ø80mm, а у складу са важећим прописима. 

 Новопројектована мрежа треба да буде прстенаста, са избегавањем слепих огранака. 

 Минимални пречник нових цевовода је Ø400mm за главни дистрибутивни цевовод и Ø110 и Ø160 за 

дистрибутивне цевоводе. 

 Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза по правилу на 

удаљености од 0,80 m од спољне ивице коловоза, како је то приказано на попречним профилима у 

графичком делу документације. 

 Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0m од коте терена до горње површине цеви, због 

дубине мржњења и саобраћајног оптерећења. 

 Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању. 

 Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача; 

 Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег функционисања и лакшег 

одржавања; 

 Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10сm испод и изнад цеви. 

 У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације морају бити у заштитној 

челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине заштитне цеви до коте нивелете саобраћајнице, 

односно дна регулисаног водотока треба да је минимално 0,8м, а 1,5м до дна нерегулисаног водотока. У 

случају укрштања хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна водна акта. 

 Спречити негативне утицаје на квалитет воде стриктним поштовањем Правилника о начину одређивања 

и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања. 

 Изградња објеката у појасу заштите цевовода одређује се посебним условима надлежног предузећа 

ЈКСП „Топола”. 

 Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о 

планирању и изградњи, а према условима ЈКСП „Топола”. 

Фекална канализација 

 Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације отпадних вода и њено 

повезивање на постојеће колекторе. 

 Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини бициклистичке стазе, односно у осовини десне 

саобраћајне траке. 

 Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø300mm. 

 Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,6%, а биће одређен кроз техничку 

документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала. 

 Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине цеви не може да буде 

мања од 1,0m. 

 Дубине укопавања цеви више од 5,0m су дозвољене само изузетно. 

 Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10сm испод и изнад цеви, а затим 

шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 сm са збијањем, док се сва земља из ископа одвози на 

депонију. 

 Ревизиона окна морају се постављати на: 

- местима споја два колектора 

- ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду, 

- на правцима на растојању највише 200D, 

- при промени пречника колектора. 

 Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000мм, а поклопце од ливеног 

гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки саобраћај. 

 Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. 

 Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о 

техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију. 

 Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних 

деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти. 

 Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и 

норматива из ове области. 

 Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø200mm, а прикључење је дозвољено 

преко ревизионог шахта или на рачву. 
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 Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о 

планирању и изгадњи, а према условима ЈКСП „Топола”. 

Атмосферска канализација 

 Потребно је израдити техничку документацију за изградњу атмосферске канализације са објектима за 

таложење и испуштање у реципијент. 

 Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини леве траке саобраћајнице. 

 Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø400mm. 

 Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10сm испод и изнад цеви, а затим 

шљунком до коте терена, у слојевима од по 30цм са збијањем, док се сва земља из ископа одвози на 

депонију. 

 Ревизиона окна морају се постављати на: 

- местима споја два колектора 

- ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду, 

- на правцима на растојању највише 200D, 

- при промени пречника колектора; 

 Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000мм, а поклопце од ливеног 

гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки саобраћај 

 Сливнике повезивати на ревизионе шахтове атмосферске канализације цевима минималног пречника 

Ø200мм. Сливници се лоцирају уз ивичњак на страни попречног профила са нижом котом. 

 Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. 

 Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о 

техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију. 

 За прикључке на кишну канализацију треба се придржавати следећег: 

- Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника на ревизиони шахт или преко 

рачве; 

- Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске воде 

са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру 

локације; 

- Са површина које могу бити оптерећене мастима и уљима, атмосферску воду пре упуштања пречистити у 

сепаратору масти и уља; 

- Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø160mm. 

 Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о 

планирању и изгадњи, а према условима ЈКСП „Топола”. 

3.3.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ 

Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге услове 

према Закону о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). Издавање 

грађевинске дозволе је у надлежности локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи 

објеката на основу добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску 

дозволу пре почетка извођења радова. 

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор (извођач 

радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова јави надлежном Електродистрибутивном 

предузећу захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова. 

Предвидети да се земљани радови обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног 

лица надлежне Електродистрибуције. 

Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала 

њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница који се налазе прстенасто 

положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже као и 

других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима 

одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС– Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним 

електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10 ЕПС–Дирекције за 

дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и 

другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго 

растиње. 
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Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, 

има следеће ширине сходно Закону о енергетици („Сл. гласник РС”, бр.145/2014): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 

- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског 

канала: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар Заштитни појас за трансформаторске станице 

на отвореном износи: 

-  за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају угрожавања 

електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице, кабловски водови) потребно је 

обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање 

уговора за измештање истих. При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 

400kV („Сл. лист СФРЈ бр.65/88” и „Сл. лист СРЈ бр.18/92”). 

Све електродистрибутивне ТС и водови који не испуњавају услове заштитних удаљености у односу на 

објекте који су изграђени пре изградње ТС / водова, а у складу са важећим Правилницима, морају се 

изместити или прописно обезбедити од утицаја на околину и постојеће изграђене и планиране објекте јавне 

намене. 

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања извршити трасом 

кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. Укрштање и 

паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво 

ОДС ЕПС Дистрибуција. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси 

инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати ОДС 

ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања, 

као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке 

документације придржавати се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и 

потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све 

имовинско – правне односе настале због потребе измештања. 

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 - 35kV морају бити удаљени 

минимално: 

- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20˚ за 

регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 

-   20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚. 

Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m. 

Стубови надземне нисконапонске мреже 1kV треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, 

регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и 

паралелног вођења надземне нисконапонске мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу 

на коловоз, пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 

Сигурносна висина на преласку преко пута треба да износи 6m. 

Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то: 

– водова средњег напона 10kV и нисконапонских водова уз услов да сигурносна висина између обе врсте 

водова износи мин 1m. 

– мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је дозвољен ако је 

нисконапонски вод изведен са СКС-ом, односно ако се за нисконапонски вод не користи голо Ал/ч уже и 

ако се нисконапонски вод на заједничким стубовима и поставља изнад телекомуникационог изолованог 

вода на мин растојању 0,5m. 

Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, нисконапонски вод изграђен са 

Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за нисконапонски вод са кабловским 

снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m. 

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи дефинисани: 

 „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист 

СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр.18/92) и 

 „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова” („Сл. лист СФРЈ“ бр.6/92) 

Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 („Сл. лист СФРЈ“ 68/86), прописи о 

заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности 

СРПС Н.ЦО.101 („Сл. лист СФРЈ“ бр. 68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник 

РС“ бр. 36/09). 
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Планиране трафостанице напонског нивоа 10/0.4 kV градиће се као монтажно - бетонске (МБТС). Потребни 

простор који се мора обезбедити за наведене ТС износи: за МБТС снаге до 630kVА и 2х630kVА: мин 6х5m. 

При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД Србије бр.ТП1. 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других 

врста инсталација и објеката који износе: 

- 0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 

- 0,5m ... од телекомуникацијских каблова 

- 0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 

- 0,8m ... од гасовода у насељу 

- 1,2m ... од гасовода ван насеља 

Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у 

истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном 

вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између 

каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном 

размаку од 1m. 

Полагање једножилних енергетских каблова (XHE 49-A и сл.) вршити у троугластом снопу. Сноп се 

формира провлачењем каблова кроз одговарајућу матрицу, при одмотавању са три калема. Дозвољено је 

појединачно провлачење једножилног кабла кроз цев од неферомагнетног материјала, под условом да цев 

није дужа од 20m. Кроз челичну цев дозвољено је провлачење снопа који чине једножилни каблови све три 

фазе. За причвршћивање једножилних каблова могу да се користе само обујмице од неферомагнетног 

материјала. На оба краја кабловског вода треба галвански да се повежу метални плаштови или електричне 

заштите сва три једножилна кабла и да се уземљи овај спој. 

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно бетонску 

или пластичну “јувидур” цев 160mm увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од спољне 

ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем 

а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између 

горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8m а од дна канала 

најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним 

цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90˚, а најмање 30˚. На крајевима цеви поставити 

одговарајуће ознаке. 

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је: 

- мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 

- мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2m са обе 

стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити 

мањи од 0,3m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укршања са 

гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже 

се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном 

одстојању од најмање 0,4m. 

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев 160mm до 0,5m шире од 

спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак између 

најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и 

упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба 

да је што ближи 90 , а најмање 30 . На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је 

обратити се ЈП „Путеви Србије” за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације и 

постављање истих. 

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према условима надлежне 

електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741. 

На графичком прилогу бр.6. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре”, приказани су потребни 

електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју 

3.3.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ГАСИФИКАЦИОНУ МРЕЖУ 

Oва правила односе се на: 

- изградњу гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара. 

Саставни делови гасовода су: цевоводи, арматуре, уређаји катодне заштите, телекомуникациона мрежа, 

која служи за потребе гасовода, остала пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода 

При избору трасе пројектовању и изградњи гасовода мора се осигурати безбедан и поуздан рад 

дистрибутивног гасовода као и заштита људи и имовине. 

Гасовод мора да обезбеђује непрекидну и сигурну испоруку природног гаса потрошачима са могућношћу 

искључења појединих деоница.  
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 При избору трасе гасовода мора се осигурати:
 

- да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, 

- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 

- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 

- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 
 Гасовод трасирати уколико је то могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице или у 

тротоарима.
 

 Полагање гасовода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са 

посебним мерама заштите.
 

 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити границом катастарских 

парцела уз сагласност корисника/власника парцела.
 

 Гасоводи се по правилу граде на земљишту у јавниј својини
 

 Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнади испод гасовода
 

 Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода
 

 

Табела бр. 1. Минимална светла растојања подземнихчеличнихи ПЕ гасовода МОП<4 bara са другим 

инфраструктурним објектима 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 

снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 

мањих пловила. мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 

5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих  течности укупног капацитета 

највише 3m
3
 

 
3,00 

Од гасовода до извора опасности постројењa и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више 

од 3m
3
 а највише 100m

3
 

 

6,00 

Од гасовода до извора опасности постројењa и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 

више од 3m
3
 а највише 100m

3
 

- 

15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштењe запаљивих гасова укупног капацитета највише10m3. 

- 
5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацигета више од 10m
3
 а 

највише 60m
3
 

- 

10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m
3
 

- 
15,00 

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA        Година XXIII         Број 15      08. Новембар 2019.       страна  28 
 

 

Табела бр.2. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода: 

 

 Минимално растојање 

Називни иапон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

Правила за изградњу гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара-градска 

дистрибутивна мрежа 

Полагање гасовода 
 Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње.

 

 У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод поставља се дуж трупа пута, уз посебне мере заштите 

од механичких и других оштећења.
 

 У  подручјима  у  којима  може  да  дође  до  померања  тла  које  би  угрозило безбедност 

дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.
 

Дубина укопавања 
 Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m (у зависности од услова терена).

 

 Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може бити и 0,5 m, под условом да се предузму 

додатне техничке мере заштите.
 

 Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:
 

 путевима и улицама износи 1,0 m. 
 Изузетно, дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2 m, при чему морају да се 

предузму додатне техничке мере заштите.
 

 Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, 

односно канал.
 

 При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе 

препреке и осе гасовода мора бити од 60º до 90º.
 

 При укрштању гасовода са водотоковима минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна 

регулисаног корита водених токова износи 1m односно до дна нерегулисаног воденог корита водених 

токова 1,5m
 

 На дубини од 30 сm у рову поставља се упозоравајућа трака жуте боје са
 
 натписом “гас”.

 

 Зеленило 
 Високо зеленило сади се минимално 1,5 m од ближе ивице гасовода.

 

 Гасовод и електро инсталације 
 Удаљеност укопаних стубова електричне расвете,ваздушне нисконапонске и тт мреже мора бити таква 

да не угрожава стабилност стубова али не мања од 0,5 m слободног размака.
 

 Удаљеност надземних делова гасовода у односу на стубове далековода,ниско/високо напонских водова 

најмање висина стуба + 3m.
 

Услови прикључења на гасоводну инфраструктуру 

Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу вршити преко кућних мернорегулационих сетова 

(КМРС), а на основу техничких услова надлежног предузећа. Сви подаци дати овим решењем су 

оријентациони и служиће као основа за израду главних пројеката гасних инсталација. 

Трасу госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој 

плочи ГАСОВОД на растојањима од 0,50 m од заштитног појаса. У појасу ширине 5m на једну и другу 

страну од осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени досежу дубину већу од 1m, за које је 

потребно да се обрађује земља дубље од 0,5m. 

На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС» жуте боје. 

Заштитни појас гасовода 3m у односу на осу гасовода 

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног, индентичног броју из техничке 

документације, затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. Пре затрпавања гасовода извршити 

геодетско снимање по (х,у,z) оси. 

Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске службе и ЈП 

Србијагаса, Организационој јединици Београд. 

Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт, односно 

дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке 

документације. 
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При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног притиска 

од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера. 

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати: 

 Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег 

до 16 бара („Службени лист СРЈ”, број 86/2019), 

 Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара 

(„Службени лист СРЈ”, број 20/92), 

 Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ”, број 

20/92), 

 Закон о цевном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени лист СРЈ” бр. 29/1997), 

 Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих 

угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима („Сл. лист СФРЈ” бр. 26/1985). 

НАПОМЕНА: Сви подаци дати решењима инфраструктурних мрежа на подручју Измене ПГР-а су 

орјентациони и служиће као основа за израду техничке документације инфраструктуре. При изради 

техничке документације ускладити међусобне положаје свих инсталација поштујући правила грађења 

прописана овим планским документом. 

3.3.2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ 

 Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 метра. 

 Удаљеност планираних објеката од телекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5 m. 

 У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних телекомуникационих 

инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим полуцевима 

 Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и 

телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање од 0,5m. На местима 

укрштања електроенергетски кабл мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз 

поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и водовода 

мора се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима укрштања водоводна цев мора бити положена 

испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и фекалне 

канализације ( за мање цеви пречника до 0,6м и кућне приклјучке) мора се осигурати минимални размак од 

0,5m, односно 1,5м за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег 0,6м.  

 На местима укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација 

при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке 

стране места укрштања, а растојање треба да буде најмање 0,3m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и гасовода мора 

се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима укрштања гасовод мора бити положен испод 

телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и вреловода 

мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту укрштања вреловод мора бити положен испод 

телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m. 

 Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде по правилу 90°, 

а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°. 

 На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим саобраћајницама 

(коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно са постојећим подземним 

телекомуникационим кабловима постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина 

саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити. 

 На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим објектима 

растојање мора бити мин. 1,0m. 

 Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по 

правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°. 

 Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена 

(нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред наведеног, не 

сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, 

поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања. 

 Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити пре 

почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке 

исправности постојећих телекомуникационих објеката и каблова; 

 Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката 
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 каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 

потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископ и сл.). 

4. УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

 

Табела бр. 3. Упоредни биланс намена површина 

  Постојећа Планирана  

Р.бр. НАМЕНА ПОВРШИНА намена намена  

  hа % hа %  

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ      

      

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ      

       

1. Саобраћајне површине 2,36 14,54 9,737 60,0  

       

2. Комунална површина - ТФ - - 0,003 0,02  

       

Укупно површине јавних намена 2,36 14,54 9,74 60,02  

      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ      

       

1. Мешовито пословање 0,018 0,02 0,36 2,22  

       

Укупно површине осталих намена 0,018 0,02 0,36 2,22  

      

укупно грађевинскo подручје: 2,378 14,56 10,1 62,22  

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ      

1. Пољопривредно земљиште 10,49 64,74 6,13 37,78  

       

2. Неизграђено земљиште 3,362 20,7 - -  

       

укупно остало земљиште: 13,852 85,44 6,13 37,78  

 УКУПНО: 16,23 100% 16,23 100%  

       

 

III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола је плански основ за издавање 

локацијских услова и информација о локацији (или другог акта у складу са законом) на целој територији 

обухвата Плана, и спроводи се директно на основу правила уређења и грађења осим за намену мешовито 

пословање и пољопривредно земљиште које се спроводе на основу Плана генералне регулације насеља 

Топола („Сл. гласник СО Топола” бр. 25/2014). 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола, СО Топола има 

обавезу да све пратеће Одлуке усагласи са мерама и условима из овог Плана генералне регулације. 

Доношењем Друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола ставља се ван снаге План 

генералне регулације насеља Тола („Сл. гласник СО Топола” бр. 25/2014) у делу директног спровођења 

Друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Топола. 

Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола, је урађен у аналогном облику у три (3) 

истоветна примерка и у четири (4) примерка у дигиталном облику. 

Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-311/2019-05-I                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 07. 11.2019. године                                                                                                      Драган Јовановић с.р. 
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-2- 
На основу члана 6. став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/18- др. закон ), 

члана  40. став 1. тачка 6. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и члана 

154. став 2. и члана  155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, 

број 3/2019), по прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Републике Србије бр.344-08-83623/2019-03од 29.08.2019 године, 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 07.11.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда  

који пролазе кроз насељено место Топола 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се одређују правци пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељено место 

Топола. 

II ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА  КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ТОПОЛА 

Члан 2. 

Траса државног пута  IБ реда бр. 25,, Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац” пролази кроз 

насељено место Топола, из правца Београда ка правцу Крагујевац, кроз улице: Булевар Вожда Карађорђа, 

Солунских ратника и Пилота Зорана Томића, од km 37+278 до  km 40+975, укупне дужине 3,697 km. 
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Коловозна конструкција Ширина (m) Дужина (m) 

Асфалт 6,30-10,50 3697 

Члан 3. 
Траса државног пута  IБ реда бр. 27 ,,државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

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

Топола – Рача - Свилајнац”  пролази кроз насељено место Топола, из правца Аранђеловца  ка правцу Рача, 

кроз улицу Милована Миловановића, од km 149+049 до  km 149+824, укупне дужине 0,775 km. 

Коловозна конструкција Ширина (m) Дужина (m) 

Асфалт 6,30 775 

Члан 4. 
Траса државног пута  IIА реда бр. 152 ,,Топола – Доња Шаторња – Рудник - Бућин Гроб”  пролази кроз 

насељено место Топола, из правца Тополе ка правцу Рудник, кроз улице: Булевар Вожда Карађорђа и 

Карађорђева, од km 0+000 до  km 1+578, укупне дужине 1,578 km. 

Коловозна конструкција Ширина (m) Дужина (m) 

Асфалт 6,50-13,00 1578 

Члан 5. 
Траса државног пута  II Б реда бр. 368 ,,Аранђеловац – Бања - Топола”  пролази кроз насељено место 

Топола, из правца Аранђеловца ка правцу Топола, кроз улицу: Мије Тодоровића, од km 10+476 до  km 

11+436, укупне дужине 0,960 km. 

Коловозна конструкција Ширина (m) Дужина (m) 

Асфалт 5,50-7,00 960 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 
У прилогу ове одлуке су приказани табеларни прегледи укупних дужина државних путева  кроз насељено 

место Топола по путним правцима и стационаже граница насеља Топола, као и ГПС координате граница 

насеља Топола. 

Члан 7. 

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

ПРИЛОЗИ: 

1. Укупна дужина државних путева кроз насељено место Топола 

Редни 

број 
Насељено место Ознака пута 

Територија насеља 

Редни број 

одсека пута 

Дужина 

(km) 

Стационажа (km) 

Почетак 

насеља 
Крај насеља 

1 Топола 

25 6 3,697 37,278 40,975 

27 34 0,775 149,049 149,824 

152 1 1,578 0,000 1,578 

368 3 0,960 10,476 11,436 

Укупно IB 25, 27  4,472   

Укупно IIA 152  1,578   

Укупно IIB 368  0,960   

 

Укупно кроз насеље Топола 
  7,01   

2. ГПС координате граница насеља Топола 

Редн

и 

број 

Насељено 

место 

Ознака 

пута 

ГПС координате 

Почетак насеља Крај насеља 

X Y Z X Y Z 

1 Топола 

25 4902219,302 7475767,792 231,536 4899774,932 7476275,760 243,906 

27 4900710,111 7475580,010 255,490 4900597,655 7476331,233 217,926 

152 4901533,018 7475105,059 252,130 4900197,793 7474685,078 261,713 

368 4901667,578 7474258,706 213,036 4901177,515 7474735,317 269,548 
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3. Графички приказ државних путева кроз насељено место Топола 

 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 020-310/2019-05-I                                                                        Драган Јовановић с.р.             

Дана: 07.11.2019.године          

 

-3- 

На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС” број 

135/2004, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016,76/2018 и 95/2018-др.закон), 

чланова 64. 65. 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018 и 31/2019), члана 40. став 1. тачка 28. 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) и Стратегијом одрживог развоја Општине Топола 2010-2020, уз сагласност 

Министарства заштите животне средине РС број 401-00-01110/2019-02 од 07.10.2019. године, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 07.11.2019. године доноси 

 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. годину 

I 

Овим Програмом утврђују се планирни приходи и намена коришћења средстава Програма 6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Одлуке о буџету Општине Топола за 2019. годину за активности које се током 

2019. године планирају у области заштите животне средине. 

За реализацију  овог програма планирана су средства буџета Општине Топола у укупном износу од 

2.000.000,00 динара. 

Структуру планираних прихода чине: 

1. Накнада за заштиту и унапређење животне средине............................................... 2.000.000,00  дин.  

СВЕГА РАЗДЕО I.......................................................................................................2.000.000,00 дин. 

II  

Коришћење средстава из раздела I овог програма планирано је Одлуком о буџету  Општине Топола за 2019. 

годину у оквиру раздела 4 - Општинска управа Општине Топола, функционална класификације 560, 

програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине, позиција 81, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге - Финансирање програма из области заштите животне средине, 

извор финансирања 01- („Службени гласник СО Топола” број 22/2018 и 12/2019).   

Средствима из раздела I ће се финансирати спровођење следећих програмских активности и пројеката: 

1. Пројекат „Изградња линије муља на 

Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи” IV фаза  - .................................. 1.000.000,00 дин. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Тополи је изграђено пре више од 15 година. Ово постројење 

прерађује све отпадне воде које су на подручју Тополе укључене у канализациони систем. Прерађена вода 
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се из постројења излива у реку Каменицу. У 2015. години је урађена пројектно техничка документација за 

„Изградњу линије муља” на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи, а у 2016. години 

отпочињe реализација прве, друге и треће  фазе пројекта које су завршене 2018. године чиме су створени 

услови за отпочињање реализације IV фазе Пројекта „Изградња линије муља на Постројењу за 

пречишћавање отпадних вода у Тополи”. 

АКТИВНОСТИ:  

1.1 Набавка опреме у складу са пројектно-техничком документацијом и дозволом за извођење. 

Резултати: 

1. Створени услови за реализацију четврте фазе пројекта 

2. Уграђена набављена опрема. 

Набавка опреме на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи, има за циљ стварање услова за 

безбедно одлагање и искоришћавање отпадних материја које настају пречишћавањем отпадних вода чиме 

се директно доприноси заштити животне средине. 

2. Пројекат „Уређење зелених површина – четврта фаза”  ....................................................400.000,00 дин.  

Средствима Фонда за заштиту животне средине финансираће се реализација пројекта „Уређење зелених 

површина –четврта фаза” у складу са решењем надлежног органа Општине Топола.  

АКТИВНОСТИ: 

2.1.  Израда пројектног концепта. 

2.2.  Реализација пројектом планираних активности.  

Резултати: 

1. Створени услови за квалитетнији живот грађана кроз уређење зелене површине у Тополи 

3. Програмска активност  

„Збрињавање медицинског отпада у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи“..................300.000,00 дин. 

ОПИС: Дом здравља „Свети Ђорђе” Топола је у обавези да медицинским отпадом који настане у току рада 

на нивоу установе управља у складу са важећим прописима. С тим у вези неопходна је набавка специјалних 

контејнера, канти и пратеће опреме за сакупљање отпада, његово прикупљање и одвожење на прераду. 

Финансијска средства за ову намену нису обезбеђена из других извора. Како се ова континуирана 

активност директно односи на заштиту животне средине, средства овог Програма се усмеравају на њено 

финансирање. 

ПОДАКТИВНОСТИ: 

 3.1. Створени услови за безбедно прикупљање, одвожење и прераду медицинског отпада са подручја 

Општине Топола. Покривањем трошкова збрињавања медицинског отпада са подручја Општине Топола 

даје се пун допринос заштити животне средине. Дом здавља „Свети Ђорђе” Топола ће закључити уговор са 

добављачем у складу са важећим прописима, а фактуре за извршене услуге уз захтев за трансфер средстава 

достављати Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине 

Топола.  

4. Остале специјализоване услуге- за  измирење обавеза по закљученим уговорима из 2018. године и 

реализацију хитних активности из области заштите животне средине..........................300.000,00 дин. 

СВЕГА РАЗДЕО II (1+2+3+4+5).............................................................................. 2.000.000,00 дин. 

III 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у складу са динамиком 

прилива средстава планираних у разделу I која обезбеђују реализацију расхода по утврђеним приоритетима 

до нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране активности се реализују према степену 

приоритета.  

IV 

Наредбодавац за коришћење средстава из раздела II овог Програма је Председник општине Топола, 

односно лице које одреди Председник општине Топола. 

V 

Носилац реализације програмске активности 3. је Дом здравља „Свети Ђорђе” Топола коме ће се средства 

уплаћивати по поднетим захтевима за трансфер средстава са пратећом документацијом. 

Носилац реализације програмске активности 4. је Општинска управа општине Топола.  

Носиоци реализације пројеката из раздела II овог Програма биће одређени посебним решењем надлежног 

органа. 

Одговорна лица (менаџери) именовани за Програм 6-Заштита животне средине су одговорни да прате 

реализацију активности и извештавају о спровођењу учинка програма по захтеву координатора у року који 

одреди координатор, а у складу са Решењем број 020-369/2017-05 од 01.11.2017. године.  

VI 

Извештај о реализацији овог Програма Општинском већу општине Топола подноси Општинска управа 

општине Топола – Одељење за буџет, финансије, привреду и  друштвене делатности и Одељење за локални 

економски развој. 
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VII 

Овај програм ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном  гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                         СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ 

Број: 404-455/2019-05-I                                                                                                             Драган Joвановић с.р 

Дана: 07.11.2019.године        

 

-4- 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број 02/2019), члана 2. 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 („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 7. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) и члана 99. 

Пословника о раду Скупштине општине Топола („Службен  гласник СО Топола”, број 14/2008), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 07.11.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о отуђењу непокретности у јавној својини општине Топола 

Члан 1. 

Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине Топола, путем прикупљања 

писмених понуда, и то:  

- Објекат – уписан као број зграде 1, површине 395 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 

КО Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 2, површине 128 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 

КО Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 3, површине 40 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 

КО Топола (Варош); 

- Објекат – уписан као број зграде 4, површине 257 м², постојећи на К.П. бр.815/6, уписана у ЛН бр. 810 

КО Топола (Варош); 

- Градско грађевинско земљиште под зградама – објектима и уз зграду – објекат, које чини КП бр. 815/6, 

у укупној површини  0.60.38 ха, уписано у ЛН бр. 810 КО Топола (Варош). 

Непокретности из предходног става (у даљем тексту: непокретности), отуђују се као једна целина и не могу 

бити предмет појединачне продаје. 

Члан 2. 

Непокретности се налазе у оквиру „Измене Плана детаљне регулације „Кружни ток  - Топола1” у општини 

Топола („Сл. гласник СО Топола”, бр. 03/2018), у оквиру целине „Д”, блоку „Д11”, у зони „Услуге”. 

Основна намена грађевинске парцеле су услужно трговинске делатности, пословање, терцијарне 

делатности, велепродаја. 

Члан 3. 

Почетна купопродајна цена непокретности, према подацима Министарства финансија – Пореске управе, 

Сектора за издвојене активности – Одсек за контролу ИА Аранђеловац, број: 003-464-08-00022/2019-0000 

од 24.10.2019. године, износи укупно 37.116.359,28 динара, што по званичном средњем курсу Народне 

банке Србије на дан процене износи 315.654,76 еура. 

Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка отуђења 

непокретности путем прикупљања писмених понуда. Купопродајна цена непокретности утврђена у висини 

најповољније понуде, уплатиће се у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан уплате. Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног 

уговора.  

Износ депозита за учешће у поступку јавног оглашавања ради отуђења непокретности, одређује се у висини 

од 1.000.000,00 динара. 

Члан 4. 

Право учешћа на огласу ради отуђења непокретности, имају сва правна лица и физичка лица, која 

испуњавају услове из јавног огласа и продајне документације, која уплате депозит из члана 3. ст. 3. ове 

одлуке и која откупе продајну документацију за износ од 5.000,00 динара неповратних. 

Члан 5. 

Поступак отуђења непокретности спроводи комисија коју решењем формира председник општине.  

Оглас за отуђење непокретности објављује се у дневном листу који се дистрибуира на територији 

Републике Србије, званичном сајту општине Топола и огласној табли Општинске управе општине Топола. 
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Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. За најповољнијег 

понуђача проглашава се лице које понуди највиши износ купопродајне цене, које испуни све услове 

утврђене јавним огласом и у продајној документацији. 

Члан 6. 

Одлуку о отуђењу непокретности најповољнијем понуђачу који испуни све услове утврђене у јавном огласу 

и продајној документацији, доноси Скупштина општине Топола. 

Уговор о отуђењу непокретности, закључује председник општине Топола. 

Члан 7. 

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка: 

- Доношење решења председника општине о образовању комисије за спровођење поступка отуђења 

непокретности - у року од 10 дана од дана доношења ове одлуке. 

- Израда јавног огласа за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора и објављивање 

јавног огласа у средствима јавног информисања, на сајту општине и огласној табли Општинске управе 

општине – у року од 10 дана од дана доношења решења председника општине о образовању комисије; 

- Рок за подношење пријава на јавни оглас износи 15 дана од дана објављивања; 

- Сачињавање извештаја Комисије о спроведеном поступку отуђења непокретности путем прикупљања 

писмених понуда и достављање Скупштини општине Топола на разматрање, ради доношења одлуке о 

отуђењу непокретности – у року од 5 дана од дана отварања писмених понуда; 

- Закључивање купопродајног уговора – у року од 15 дана од дана правоснажности одлуке Скупштине 

општине Топола о отуђењу непокретности. 

Члан 8. 

Најповољнији понуђач са којим општина Топола закључи уговор о купопродаји непокретности,  

може ступити у посед након завршетка активности на измештању Дома здравља „Свети Ђорђе” у Тополи 

(опреме и људских ресурса), из објеката који су предмет продаје у складу са овом одлуком, у нову 

реконструисану зграду здравства која се налази на КП бр. 815/5 КО Топола (Варош). 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику СО Топола”. 

Члан 10. 

Одлуку са образложењем доставити: Општинској управи општине Топола – Одељењу за комуналне 

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

Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Општинском правобраниоцу. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ доношења ове одлуке је члан 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018), којим је прописано да о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе, члан 7. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола, бр. 3/2019), где је прописано да Скупштина општине 

доноси одлуку о прибављању непокретних ствари у јавну својину општине, односно о отуђењу 

непокретних ствари из јавне својине општине, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе и члан 2. 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 („Службени 

гласник РС”, бр. 16/2018), где је прописано да се непокретности у јавној својини и друга имовинска права 

прибављају и отуђују, односно уступају у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а 

изузетно непосредном погодбом, под условима утврђеним Законом и уредбом. 

Обзиром да се у циљу побољшања пружања здравствених услуга и адекватнијег спровођења мера примарне 

здравствене заштите у оквиру Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи, постојећа инфраструктура и људски 

ресурси Дома здравља, премештају у нову реконструисану зграду здравства на КП бр. 815/5 КО Топола 

(Варош) у јавној својини општине Топола, стварају се услови за отуђење објеката и земљишта на КП бр. 

815/6 КО Топола (Варош), ради привођења планираној намени у складу са урбанистичким планом. 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање додатних средстава буџета општине Топола. 

Реализацијом поступка утврђеног овом одлуком, предвиђен је прилив финансијских средстава, у складу са 

планираним пројекцијама прихода буџета општине Топола за 2019. годину. 

На основу изнетог предлаже се Скупштини општине Топола да донесе одлуку као у предложеном тексту. 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 020-307/2019-05-I                                                                                    Драган Јовановић с.р. 

Датум: 07.11.2019. године                                           
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На основу члана 18. став 3.  Закона о буџету Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018), члана 40. 

Статута општине Топола („Сл. гласник РС”, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и члана 155. став 1. Пословника 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 07.11.2019. године, донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ОДБОРНИКА СО-е, 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ТОПОЛА И РАДНИХ ТЕЛА 

КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ СО-е ТОПОЛА И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама трошкова одборника СО-е, члановима Општинског већа општине Топола и радних 

тела које образује СО-е Топола и председник општине („Сл. гласник СО Топола”, број 11/2008, 10/2015 и 

3/2016), врши се измена на следећи начин: 

Члан 5. Одлуке брише се. 

Досадашњи чланови 6., 7., 8. и 9. Одлуке постају чланови 5., 6., 7. и 8. Одлуке. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 2. 

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

Образложење 

Чланом 18. ст. 3. Закона о буџету Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018), прописано је да 

директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу формирати комисије и друга 

стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а 

чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.  

Члановима 44., 63. и 65. Статута општине Топола („Сл. гласник РС”, бр. 2/2019), прописана је надлежност 

Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, за формирање радних тела. Осим 

Статутом, формирање радних тела и комисија предвиђено је и другим прописима и посебним законима. 

У Одлуци о накнадама трошкова одборника СО-е, члановима Општинског већа општине Топола и радних 

тела које образује СО-е Топола и председник општине („Сл. гласник СО Топола”, број: 11/2008, 10/2015 и 

3/2016), у досадашњем члану 5. који је сада предмет измене, било је одређено да право на накнаду не 

припада лицима која су у радном односу у Општинској управи општине Топола или раде у Установи 

односно Предузећу где је оснивач Општина. 

Обзиром на наведено, а како послови које обављају запослени у одређеним радним телима, односно 

комисијама чији задатак није обављање текућих послова у складу са систематизованим радним местом 

запосленог и пословима из делокруга рада корисника буџетских средстава, донета је напред наведена 

одлука. 

Одлука ступа на снагу и објављује се у складу са чл. 196. ст. 3. и 4. Устава Републике Србије (,,Сл. гласник 

РС”, бр. 98/2006). 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 020-312/2019-05-I                                                             Драган Јовановић с.р.             

Дана: 07.11.2019. године 
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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 31.10.2019. 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.-30.09.2019.године, Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе општине Топола  од  19.07.2019. године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА           

Број: 020-320/2019-05-III                                                                                                       Драган Живановић с.р. 

Дана: 31.10.2019. године                                     
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На основу члана  40. став 1. тачка 54. и члана 139. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

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

број 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 7.11.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Усваја се Извештај о раду  Предшколске установе „Софија Ристић” Топола за школску 2018/2019 годину    

број 570 од 13.9.2019.2019. године.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-55/2019-05-I                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  07.11.2019. године                                                                                                         Драган Јовановић с.р.   
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На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019) 

и члана 154. sтав 2. и члана 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 7.11.2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Даје се сагласност на Годишњи План рада Предшколске установе „Софија Ристић” Топола за школску 

2019/2020 годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 13.9.2019. године под бројем  575.   

II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-56/2019-05-I                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  07.11.2019. године                                                                                                         Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана  121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 

гласник РС”, број 72/2018), члана 40.ст.1.тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној 07.11.2019. године донела је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

Члан 1. 

Именује се Општински савет родитеља општине Топола за следеће установе: 

 ОШ  „Карађорђе” Топола  

 ОШ „Живко Томић” Доња Шаторња  

 ОШ „Милутин Јеленић” Горња Трнава 

 ОШ „Сестре Радовић”, Белосавци  

 ОШ „Милан Благојевић” Наталинци 

 Средњу школу „Краљ Петар I” Топола 

 Предшколску установу „Софија Ристић” Топола. 

Члан 2. 

Општински савет родитеља чине: 

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

 Јелена Лазаревић, економски техничар из Тополе, заменик представника родитеља ОШ „Карађорђе” 

Топола, 

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

Шаторња, 

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

Доња Шаторња, 

 Жељко Маринковић из Горње Трнаве, представник родитеља ОШ „Милутин Јеленић” Горња Трнава, 

 Ивана Ивошевић, пољопривредник из Горње Трнаве, заменик представника родитеља ОШ „Милутин 

Јеленић” Горња Трнава, 
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 Јелена Симић, економиста  из Белосаваца, представник родитеља ОШ „Сестре Радовић” Белосавци, 

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

Радовић” Белосавци, 

 Дејан Динић, свештеник из Клоке, представника родитеља ОШ „Милан Благојевић” Наталинци, 

 Марија Туфегџић екектротехничар из Клоке, заменик представника родитеља ОШ „Милан Благојевић” 

Наталинци, 

 Белоица Ана, домаћица из с.Тополе, представник родитеља Средње школе „Краљ Петар I” Топола, 

 Недељковић Слађана, домаћица из Тополе, заменик представника родитеља Средње школе „Краљ    

Петар I” Топола,  

 Јасмина Миливојевић, вет. техничар из Тополе, представник родитеља Предшколске установе „Софија 

Ристић” Топола, 

 Јелена Илић, физер из Тополе, заменик представника родитеља Предшколске установе „Софија Ристић” 

Топола. 

Члан 3. 

Задатак Општинског савета родитеља је да: 

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

васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

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

васпитања и безбедности деце; 

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

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

угрожених и осетљивих група на територији општине; 

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

надлежности; 

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

образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

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

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

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

Члан 4. 

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

Општински савет именован и Скупштини Општине. 

Члан 5. 

Мандат Општинског савета родитеља траје годину дана. 

Члан 6. 

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

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 020-308/2019-05-I                                                                Драган Јовановић с.р.             

Дана: 07.11.2019. године                                                                                                                  

 

-10- 

На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/2005 и 

83/2014-др.закон), чланова 8. и 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Тополе 

(„Службени гласник СО Топола”, број 1/2000, 2/2000, 1/01 и 3/01), члана 40. став 1. тачка 12. Статута 

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

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 07.11.2019. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу и именовању члана  Управног одбора  

Туристичке организације „Опленац” Топола 

I  Разрешава се Првослав Мајсторовић, пензионер из Тополе дужности члана Управног одбора Туристичке 

организације „Опленац” Топола, испред оснивача – Скупштине општине Топола 

II  У Управни одбор из тачке I овог решења испред оснивача именује се  

Прокоћ Радиша, полјопривредник из Доње Шаторње 
III Мандат именоване из тачке II овог решења траје до истека мандата Управног одбора Туристичке 

организације „Опленац” Топола именованог решењем Скупштине општине Топола број 020-227/2016-05-I 

од 23.08.2016. године   

IV  Решење ступа на снагу даном доношења 
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V   Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број: 020-313/2019-05-I                                                                Драган Јовановић с.р.             

Дана: 07.11.2019. године 

 

-11- 

На основу члана 15. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља у Тополи („Сл. гласник РС”, 

бр.7/2006), члана 40. став 1. тачка 12. и члана 139. став 1. Статута општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, бр. 2/2019) и чланова 154. став 2 и 155. став 1. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола”, 

бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 0 7.11.2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o разрешењу и именовању чланова  Управног одбора 

Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола 

I  Разрешава се др Слађана Живојиновић, специјалиста педијатрије из Тополе, дужности члана Управног 

одбора Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола из реда запослених. 

II У Управни одбор из тачке I овог решења испред оснивача именује се др Мирјана Вељовић, доктор 

медицине из Крагујевца. 

III Мандат именоване из тачке II овог решења траје до истека мандата Управног одбора Дома здравља 

„Свети Ђорђе” Топола именованог решењем Скупштине општине број 020-155/2016-05-I од 14.06.2016. 

године. 

IV  Решење ступа на снагу даном доношења. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                          ПРЕДСЕДНИК    

Број: 020-267/2019-05-I                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 07.11.2019. године                                                                                    Драган Јовановић с.р. 

 

-12- 

На основу члана 77. став 3. Закона о основама сиситема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник СО 

Топола” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5. Правилника о додатној 

образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, број 

80/2018), члана 63. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019), члана 10. 

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

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

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.10.2019. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени Решења о образовању 

Интерресорне Комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог 

за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком 

за територију општине Топола 

1.  У решењу о образовању Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за 

додатном, образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Топола број 020-

15/2019-05-III од 21.01.2019. године у тачки 2. подтачка (1) уместо „Слађана Живојиновић, педијатар из 

Тополе, треба да стоји Горан Ђукановић, педијатар из Тополе. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                  

Број: 020-292/2019-05-III                                                                                                       Драган Живановић с.р.                                         

Дана: 22.10.2019. године 

                                                                                  -13-                                                                                                  На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 67. 

Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број 2/2019), члана 17. став 1. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”  број 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. 

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

са чланом 7. Одлуке о додели средстава планираних за дотације спортским удружењима на територији 

општине Топола брoj 020-78/2019-05-III од 07.03.2019. године, Обавештењем Фудбалског Савеза 

Шумадијског округа број 401-812/2019-05 од 18.10.2019. године и Предлогом Комисије за расподелу 

средстава планираних за дотације спортским удружењима на територији општине Топола број 453-1/2019-

05 од 14.02.2019. године, 
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Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.10.2019. године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ   

О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава спортским удружењима на 

територији општине Топола Комисије за расоделу средстава планираних за додације спортским 

удружењима на теритотији општине Топола број 453-1/2019-05 од 18.10.2019. године. 

 

Члан 2. 

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин: 

Ред. бр. Спортска удружења Планирана средства 

без активности 

повезане са спортом деце 

1.  ОФК „Трнава”' Доња Трнава 240.000,00 
2.  ФК „Јунковац” Јунковац  180.000,00 
3.  ФК „Винча” Винча 240.000,00 
4.  ФК „БСК” Белосавци   240.000,00 
5.  ФК „Шумадинац 1913” Наталинци  240.000,00 
6.  ФК „Пласковац” Пласковац 240.000,00 
7.  ФК „Слога” Загорица 140.000,00 
8.  ФК „Јасеница” Божурња 180.000,00 
9.  ФК „Краљ Петар I” Топола 140.000,00 
10.  ФК „Младост” Јеленац   140.000,00 
11.  ФК „Радоје Домановић” Овсиште 140.000,00 
12.  ФК „Борац” Клока 140.000,00 
13.  ФК „Будућност” Блазнава   70.000,00 
14.  ОФК „Јарменовци” Јарменовци   50.000,00 
15.  ФК „Крћевац 04” Крћевац   50.000,00 
16.  ФК „Младост” Рајковац   50.000,00 
17.  ФК „Маскар” Маскар   50.000,00 
18.  СУ „Будућност МИ” Доња Трнава   50.000,00 
19.  ФК „Калипоље” Жабаре   50.000,00 
20.  КМФ „Опленац” Топола     210.000,00 
21.   ЖФК „Карађорђе” Топола 500.000,00 
 УКУПНО:                            3.340.000,00 

 

Члан 3. 

Остали чланови Одлуке остају на снази. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК          

 ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Број: 020-286/2019-05-III                                                                                                       Драган Живановић с.р 

 Дана: 22.10.2019. године     

 

-14- 

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

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

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

129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), Уредбе о садржини, начину припреме и 

оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (“Службени гласник 

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

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

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

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

члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

5/2019), а у складу са тачком 3. Решења број 020-332/2018-05 од 29.10.2018. године 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.10.2019. године, донело је  

 

План јавних инвестиција општине Топола 

у периоду 2020-2021 и 2022. године 

Члан 1. 

Следећи капитални пројекти у смислу Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу 

спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката, утврђују се као пројекти који се предлажу 
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за уврштавање у буџет општине Топола за 2020. годину са пројекцијама за 2021. годину и 2022. годину по 

следећим секторима: 

-  Пољопривреда и рурални развој 

-  Заштита животне средине 

-  Опште услуге јавне управе 

-  Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

-  Социјална заштита 

-  Урбанизам и просторно планирање 

-  Култура, комуникације и медији 

-  Спорт и омладина 

-  Економска и развојна политика 

-  Здравство 

-  Образовање 

 Ред. 

број 

 

Опис 

Планирана вредност реализације по 

годинама 

Износ у динарима      

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

I  СЕКТОР: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ    

 1. Назив пројекта: 

Унапређивање економског развоја подршком гајења 

воћа у општини Топола-УНОПС-ЕУПРО 

Пројекат подразумева израду техничке 

документације за унапређивање економског развоја 

подршком гајења воћа у општини Топола - Уговор о 

донацији за унапређење економског развоја 

подршком гајења воћа у општини Топола-УНОПС-

ЕУПРО,у циљу повећања учешћа мале воћарске 

индустрије на српском и другим тржиштима као и 

подршка локалној економији кроз стварање нових 

радних места у индустрији воћа. 

Укупна вредност пројекта је 48.913 EUR-a. 

Програм 5-Пољопривреда и рурални развој 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01 - буџет општине Топола-87.702,00 динара 

извор -06 – 2.468.880,00 динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 

 

2.556.582 

 

 

/ 

 

 

/ 

II  СЕКТОР: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

 1. Назив пројекта: 

Изградња кишне канализације у насељу 

Деспотовица 

Радови се односе на изградњу кишне канализације 

насеља ,,Деспотовица,, друга фаза у Варош Тополи, 

а у складу са пројектно техничком документацијом 

коју је израдио предузеће „Младеновић 1995“ доо, 

пројектовање и инжињеринг из Лапова. 

Надзор над извођењем радова вршиће надзорни 

орган који је изабран у складу са законским 

прописима. 

Уговорена вредност радова је 19.727.564,00 динара 

нето. 

Програм 6- Заштита животне средине 

Година почетка реализације пројекта-2017 

планирано време реализације пројекта-2020 

13.051.800   
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категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 2. Назив пројекта: 

Изградања   канализације у делу насеља „Камењак“-

Топола 

Радови се односе на изградњу фекалне канализације 

насеља „Камењак“ друга фаза у Варош Тополи, а у 

складу са предмером и предрачуном радова за 

колектор 1 и колектор 2. Надзор над изведеним 

радовима вршиће надзорни орган који буде изабран 

у складу са законским прописима. 

Предрачунска вредност радова је 3.810.632,24 

динара нето. 

Програм 6-Заштита животне средине 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

3.500.867   

 3. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за 

санацију и изградњу канализационе мреже  

Програм 6-Заштита животне средине 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе 

 Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

5.000.000   

III  СЕКТОР: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ    

  

1. 

 Назив пројекта: 

Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод ОУ Топола 

Општина Топола је у 2018. години израдила 

пројектно-техничку документацију за унутрашњу 

гасну инсталицају за објекте Општинске управе-

главна зграда и монтажна у складу са Програмом 

гасификације општине Топола и остварењем циља 

преласка на природни гас као извора енергента за 

загревање јавних објеката. 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

4.552.000 

 

 

/ 

 

/ 
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нови пројекат/пројекат у току 

  

 

2. 

Назив пројекта: 

Реконструкција и доградња дела зграде Општинске 

општине Топола-суфинансирање општине 

Општина Топола је у 2018. години израдила 

пројектно-техничку документацију за објекат јавне 

намене-управна зграда, реконструкција и доградња 

дела зграде општинске управе општине Топола, са 

реконструкцијом тоалета на првом спрату и израдом 

настрешнице и приступне рампе испред главног 

улаза у зграду, на КП бр.1533, КО Топола Варош. 

Укупна предрачунска вредност радова је 14.900.000 

динара нето. 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2021  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-1.986.800 динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

Напомена: Општина Топола ће с пројектом 

конкурисати код надлежних министарстава 

 

 

1.986.800 

 

 

 

 

 

 3. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за 

потребе Општинске управе општине Топола  

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола-500.000 динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

500.000 / / 

  

4. 

Назив пројекта: 

Инвестиционо одржавање зграда Месних заједница 

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

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

Д.Трнава-Греда планирају се средства за израду 

пројектно-техничке документације и извођење 

радова на помоћном објекту за смештај огрева у 

дворишту амбуланте у Г.Трнави-500.000 динара. 

У МЗ Липовац средства се планирају за набавку и 

уградњу ПВЦ прозора и врата на капели-30.000 

динара. 

У МЗ Загорица  средства се планирају за израду 

пројектно-техничке документације за 

реконструкцију зграде МЗ-80.000 динара. 

У МЗ Винча  средства се планирају за израду 

пројектно-техничке документације за 

реконструкцију Дома културе-50.000 динара. 

У МЗ Крћевац  средства се планирају за узградњу 

спортског терена и дечјег игралишта код Дома 

културе-100.000 динара 

 У МЗ Бор, Љубесело и Митровчић средства се 

планирају за израду ПТД за реконструкцију зграде 

дома-560.000 динара 

Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе 

Година почетка реализације пројекта-2020 

 

1.320.000 

 

/ 

 

/ 
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планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и Месне заједнице 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

IV  СЕКТОР: САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

  

 

 

 

 1. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за путеве, 

улице, тротоаре, мостове, саобраћајну 

сигнализацију-семафори и трг-пројекат за извођење 

ПТД је неопходна у циљу реализације Програма за 

текуће и инвестиционо одржавање путева, улица, 

тротоара, мостова и саобраћајне сигнализације у 

складу са Законом о планирању и изградњи.  

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације -2020 

планирано време реализације -2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 

2.800.000 

 

 

/ 

 

/ 

 2. Назив пројекта: 

Изградња паркинга и тротоара око Визиторског 

центра-део прве фазе и трећа фаза у 2020. години, а 

четврта фаза у 2021. години 

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

Година почетка реализације -2020 

планирано време реализације -2021 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

7.465.000 2.357.000 / 

V  СЕКТОР: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

   

  

1. 

Назив пројекта: 

Уградња нове  уличне расвете  на територији 

општине Топола 

Општина Топола у буџету планира средства за 

постављање уличне расвете по месним заједница. У 

складу са Одлуком о поверавању делатности СО-е 

Топола ова комунална делатност је поверена ЈКСП 

„Топола“ из Тополе. 

Програм 2-Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

 

2.700.000 

 

/ 

 

/ 
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Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

  

2. 

Назив пројекта: 

Изградња водоводне линије у селу Жабаре-потес 

Царева главица 

Радови се односе на изградњу водоводне мреже дела 

села Жабаре-потес Царева главица, а у складу са 

пројектно техничком документацијом коју је 

израдила Агенција за пројектовање, консалтинг и 

друге услуге  ,,Ходро топ,, из Тополе.Надзор над 

извођењем радовова врши надзорни орган који је 

изабран у складу са законским прописима. 

Уговорена вредност радова је 13.400.093,18 динара 

нето. 

Програм 2- Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 

5.799.410 

 

/ 

 

/ 

 3. Назив пројекта: 

Изградања водоводне линије у улици Војводе 

Путника у Тополи 

Предрачунска вредност радова је 5.500.000 динара 

нето. 

Програм 2- Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

5.445.000 / / 

 4. Назив пројекта: 

Изградања водоводне линије за Индустријску зону 

Предрачунска вредност радова је 22.000.000 динара 

нето. 

Програм 2- Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

26.720.000   

 5. Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

Општина Топола издваја финансијска средства 

ЈКСП „Топола“ за отплату инвестиционих кредита 

за опрему и то за: 

-отплата рата кредита за камион смећар и износу од 

2.500.000,00 динара, 

- отплата рата кредита за ауточистилицу у износу од  

9.000.000 / / 
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1.400.000,00 динара, 

- отплата рата финансијског лизинга за камион 

кипер у износу од 1.600.000,00 динара, 

-отплата рате кредита за скип-1.950.000,00 

- отплата рате кредита за цистерну за воду у износу 

од 650.000,00 динара, 

- отплата рата кредита за поправку камиона смећар-

рото бубањ у износу од 900.000,00 динара. 

Програм 2- Комунлне делатности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 6. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за 

изградњу азила за псе 

Програм 2- Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

 Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

100.000 / / 

 7. Назив пројекта: 

Израда пројектно-техничке документације за 

санацију и изградњу водоводне мреже  

Програм 2- Комунлне делатности 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе 

 Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

5.000.000 / / 

VI  

 

СЕКТОР: КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И 

МЕДИЈИ 

 

 

 

 

 

 

 1. Назив пројекта: 

Реконструкција и прикључак централног грејања на 

гасовод зграде Библиотеке „Радоје Домановић“ 

Топола 

Програм 13-Развој културе и информисања 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и Библиотека „Радоје Домановић“ у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

1.000.000 / / 

VII  СЕКТОР: СПОРТ И ОМЛАДИНА    

 1. Назив пројекта: 

Санација свлачионица СОФК „Карађорђе“ у Тополи 

2.028.000 / / 
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Програм 14-Развој спорта и омладине 

Година почетка реализације пројекта-2020. 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и СОФК „Карађорђе“ 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

VIII  

 

СЕКТОР: ЕКОНОМСКА И РАЗВОЈНА 

ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 1. Назив пројекта: 

Изградња фекалне канализације на локацији 

Митровчић-Ваганац 

Радови се односе на изградњу фекалне канализације 

насеља Ваганац у Тополи, а у складу са пројектно 

техничком документацијом. Надзор над извођењем 

радовова врши надзорни орган који је изабран у 

складу са законским прописима. 

Уговорена вредност радова је 13.785.555,24 динара 

нето. 

Програм 3-Локални економски развој 

Година почетка реализације пројекта-2017 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ЈКСП „Топола“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

8.034.142 / / 

  

2. 

Назив пројекта: 

Израда плана детаљне регулације за економски 

развој радне зоне 4 у Тополи-УНОПС-ЕУПРО 

Пројекат има за циљ планско одређивање  развоја 

локалне средине и ефикасно администрирање 

захтева за издавање грађевинских дозвола чиме би 

се створили повољни економских услова и 

доприноле се развијању постојећих и привлачењу 

нових инвестиција и побољшању јавне 

инфраструктуре у општини Топола. 

Програм 3- Локални економски развој 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности  

извор-01-буџет општине Топола-40.000 динара 

извор -06- донација међународних организација-

УНОПС-ЕУПРО- 805.516 динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 

845.516 

 

/ 

 

/ 

 3. Назив пројекта: 

Ефикасно управљање локалном јавном имовином 

Пројекат има за циљ  

Програм 3- Локални економски развој 

Година почетка реализације пројекта-2019 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

872.025   
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извор-01-буџет општине Топола-872.025 динара 

извор -06- донација међународних организација- / 

динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

X  СЕКТОР: ЗДРАВСТВО    

 1. Назив пројекта: / / / 

XI  СЕКТОР: ОБРАЗОВАЊЕ    

 1. Назив пројекта: 

Изградња фискултурне сале у ОШ „Живко Томић“ 

Д. Шаторња-завршни радови 

Фискултурна сала је пројектована димензија 

28,50*25,03 м са трибином са једне стране.Пратеће 

просторије су смештене испод трибина.Укупна нето 

површина сале је 664,55 м2. Површина галерије је 

219,46 м2. Пројекат обухвата грађевинско и 

грађевинско-занатске радове необухваћене првом 

фазом,водовод и канализацију,електроинсталације, 

машинске инсталације, заштиту од пожара и разно. 

Процењена вредност радова је 27.030.259,00 динара 

без ПДВ-а. 

 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2017-прва фаза 

планирано време реализације пројекта-2019  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-300.000 динара  

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ОШ „Живко Томић“ у Д. Шаторњи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току  

 

300.000 

 

/ 

 

/ 

 2. Назив пројекта: 

Израда техничке документације за гасни прикључак 

и израда гасне котларнице ОШ „Живко Томић“ 

Доња Шаторња 

Процењена вредност радова је 7.104.000 динара са 

ПДВ-а. 

Процењена вредност радова је 27.030.259,00 динара 

без ПДВ-а. 

 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2021 

планирано време реализације пројекта-2021  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола-7.104.000 динара  

/ 7.104.000 / 

 3. Назив пројекта: 

Изградња помоћног игралишта ОШ „Живко Томић“ 

Д. Шаторња 

Процењена вредност радова је 9.448.082,32 динара 

без ПДВ-а. 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2021 

планирано време реализације пројекта-2021  

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола- динара и  

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ОШ „Живко Томић“ у Д. Шаторњи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

/ 11.551.076 / 
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 4. Назив пројекта: 

Реконструкција тоалета  у ОШ „Карађорђе“ у 

Тополи 

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и школа  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

700.000 / / 

 5. Назив пројекта: 

Санација фискултурне сале и котларнице у  ОШ 

„Милан Благојевић“ Наталинци-издвојено одељење 

у с.Јунковац  

Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и школа  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

400.000 / / 

 6. Назив пројекта: 

Реконструкција санитарних просторија у издвојеном 

одељењу у Светлићу   и замена столарије у 

издвојеном одељењу у Д. Трнави 

 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2020 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности-врло мале 

вредности 

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и школа  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

270.000 / / 

 7. Назив пројекта: 

Доградња зграде ПУ „Софија Ристић“ Топола-

завршни радови 

Циљ пројекта је повећање обухвата деце 

предшколским васпитањем и образовањем 

Програм 8- Предшколско васпитање и образовање 

Година почетка реализације пројекта-2018 

планирано време реализације пројекта-2020 

категорија пројекта по вредности- мале вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и ПУ „Софија Ристић“ у Тополи 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

8.055.000 / / 

 

 

 

8. 

Назив пројекта: 

Дом ученика Средње школе у Тополи-Прва фаза 

Општина Топола је у 2018. Години издвојила 

/ 49.582.082 / 
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средства за израду ПТД за Дом ученика Средње 

школе у Тополи. ПТД  за извођење радова за дом 

ученика је урађена и са пројектом општина Топола-

Средња школа ће конкурисати код Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за 

финансијска средства. 

 Укупна финансијска средства неопходна за 

реализацију пројекта су 86.048.958,12 динара са пдв-

ом. 

Програм 10- Средње образовање и васпитање 

Година почетка реализације пројекта-2021 

планирано време реализације пројекта-2021 

категорија пројекта по вредности-средње вредности  

извор-01-буџет општине Топола-/ динара 

извор-07-Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја-/ динара 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

и СШ „Краљ Петар I“ из Тополе  

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

Напомена: уколико се одобре финансијска средства 

од стране Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја реализација пројекта биће 

планирана и Општина Топола ће издвојити средства 

за суфинансирање. 

XII  СЕКТОР: ЕНЕРГЕТИКА    

 1. Назив пројекта: 

Реконструкција, рационализација и одрж. јавне 

расвете –Јавно приватно партнерство 

Јавни уговор о поверавању обављања комуналне 

делатности реконструкције, рационалазицаје  и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Топола, број:40-88/2018-05 од 08.04.2015. 

године којим Јавни партнер-Општина Топола 

поверава Приватном партнеру обављање комуналне 

делатности реконструкције, рационалазицаје  и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Топола уз гарантовани степен уштеде 

након реконструкције целокупног система јавне 

расвете 56,5 %. 

Укупна уговорена вредност уговора износи 

1.112.500,00 еур-а без ПДВ-а. 

Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије 

Година почетка реализације пројекта-2015 

планирано време реализације пројекта-2030 

категорија пројекта по вредности-средње вредности  

извор-01-буџет општине Топола 

предлагач идеје-Општинска управа општине Топола 

Овлашћени предлагач- Општинска управа општине 

Топола 

нови пројекат/пројекат у току 

 

11.000.000 

 

11.000.000 

 

11.000.000 

Члан 2. 

Задужује се орган надлежан за финансије-Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности 

општине Топола да капиталне пројекте из члана 1. на одговарајући начин уврсти у нацрт одлуке о буџету 

општине Топола за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину. 

Члан 3. 

Капитални пројекти достављају се као саставни део предлога финансијских планова директних корисника 

буџета општине Топола на начин предвиђен упутством Министарства финансија за израду одлуке о буџету 

локалне власти у смислу члана 36.а Закона о буџетском систему. 
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Члан 4. 

Поступајући у складу са Законом и Уредбом Општинско веће општине Топола доноси План јавних 

инвестиција. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                         ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Број: 020-291/2019-05-III                                                                                              Драган Живановић с.р. 

Дана: 22.10.2019. године  

 

-15- 

На основу члана 20. став 1. тач- 6) и 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и 47/2018),  члана 15. став 1. тач. 6) и 7) Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број: 02/2019), Одредби Просторног плана општине Топола („Сл. гласник 

РС”, бр. 16/2011) и члана 8. став 1. тачка 1. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (“Сл. 

гласник РС” 14/2008), у склопу разматрања захтева за утврђивање општег интереса и покретање 

иницијативе за израду потребне архитектонско – урбанистичке разраде за планирани комплекс „Велнес - 

Спортско рекреативног центра”, Липовац, бр. 350-12/2019-05 од 30.09.2019. године,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 22.10.2019. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК  

1. У циљу развоја туризма општине Топола, препознаје се као општи интерес реализација инвестиције - 

изградња комплекса „Велнес - Спортско рекреативног центра”, Липовац, општина Топола, приватног 

инвеститора Небојше Игњатијевића. 

2. Планирани комплекс се налази на територији насељеног места Липовац на КП бр. 80/1, 80/2, 80/3, 80/4 

и 81/2, све у КО Липовац, пољопривредно земљиште. 

3. О реализацији овог закључка стараће се Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове  евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола, у 

складу са Законом, другим позитивним прописима и планским документима. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ: Чланом 20. став 1. тач- 6) и 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и 47/2018) и  чланом 15. став 1. тач. 6) и 7) Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број: 02/2019), прописано је да се општина стара о 

развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине и предузима активности за одржавање 

постојећих и привлачење нових инвестиција. У Просторном плану општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола”, бр. 16/20119), одређено је да је на пољопривредном земљишту изузетно дозвољена изградња 

објеката компатибилних основној намени, и то, осим осталог, и изградња објеката туризма, затим спорта и 

рекреације и других програма који се реализују под условом да је утврђен општи интерес за ову намену и 

да она не угрожава јавни интерес и животну средину, у складу са правилима грађења утврђеним у 

Просторном плану. Такође, „Програм развоја туризма Тополе 2017-2021” ближе дефинише и промовише 

подстицање даљег развоја туристичке понуде како на микро - нивоу насељеног места Липовац, тако и на 

макро - нивоу општине Топола. 

РАЗЛОЗИ И ОБЈАШЊЕЊА: Општинском већу општине Топола упућен је захтев за утврђивање општег 

интереса и покренута је иницијатива за израду потребне архитектонско – урбанистичке разраде за 

планирани комплекс „Велнес - Спортско рекреативног центра”, Липовац. Уз захтев је достављен и елаборат 

који садржи визију и концепт будуће инвестиције, којим је указано да је у општем интересу свих да се 

побољша т.ј. унапреди туристичка понуда у општини Топола и омогући развој новог туристичког центра 

који би значајно допринео запошљавању и даљем развоју насељеног места Липовац. 

ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ: За спровођење овог закључка није потребно ангажовање додатних средстава 

буџета општине Топола.  

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 350-12/2019-05-III                                                                                                         Драган Живановић с.р. 

Дана: 22.10.2019. године                                                                                   

 

-16- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 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 

 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA        Година XXIII         Број 15      08. Новембар 2019.       страна  55 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
I  Усваја се 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, 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 („Службени гласник РС“ бр. 33/16). 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                 ПРЕДСЕДНИК 

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

Дана: 09.09.2019. године                                                                                                    Драган Јовановић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др. 

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

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

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

гласник СО Топола” број 5/2019),  и Одлуке о формирању социјалног сервиса за помоћ у кући (,,Сл. 

гласник СО Топола” бр. 20/2018), у склопу разматрања Предлога Програма рада социјалног сервиса за 

помоћ у кући, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на Програм рада социјалног сервиса за помоћ у кући у 2020. години са финансијским 

планом, Волонтерског центра „Кораци” број 137/2019 од 16.10.2019. године, уз обавезу да предлагач 

усклади финансијски план са Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                         ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Број:110-58/2019-05-III                                                                                                          Драган Живановић с.р. 

Дана: 31.10.2019. године  
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Волонтерски центар „КОРАЦИ“ Топола, као овлашћени лиценцирани пружалац услуге ПОМОЋ У КУЋИ, у 

складу са чланом 5. Одлуке о формирању социјалног сервиса за помоћ у кући („Службени гласник СО 

Топола” број 20/2018), везано са чланом 4. Уговора о дефинисању међусобних права и обавеза за 

функционисање Социјалног сервиса за помоћ у кући  закључаног са Општином Топола број 40-222/2019-05 

од 14.10.2019. године /наш број 136/2019 од 14.10.2019. године, п р е д л а ж е 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СОЦИЈАЛНОГ СЕРВИСА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ 

у 2020. години 

са финансијским планом 

У оквиру функционисања Социјалног сервиса за помоћ у кући Волонтерски центар КОРАЦИ као 

овлашћени лиценцирани пружалац услуге ПОМОЋ У КУЋИ пружаће следеће услуге у заједници: 

1. Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама и 

2. Помоћ у кући старим, социјално-материјално угроженим и инвалидним лицима. 

1. ПОМОЋ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА 

Услуга “Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама” наставља се у 2020-ој години у 

складу са Одлуком о правима на метријалну подршку и услуге социјалне заштите у општини Топола (“Сл. 

гласник СО Топола” бр. 20/2012, 12/2016 и 20/2018), Одлуком о формирању Социјалног сервиса за помоћ у 

кући (“Сл. гласник СО Топола” бр. 20/2018) и Правилником о пружању услуге социјалне заштите Помоћ у 

кући (“Сл. гласник СО Топола” бр. 21/2014) 

Програм услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга намењена, програмским активностима 

које се реализују у складу са потребама корисничке групе, кадровима и другим питањима прописаним 

интерним актима. 

Услуга се спроводи у оквиру Социјалног сервиса за помоћ у кући. 

Корисничка група, је дефинисана Правилником о начину пружања услуге “Помоћ у кући деци са 

сметњама у развоју и њиховим породицама” и то су: 
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Деца са сметњама у развоју узраста до 18 година и млади којима је продужено родитељско право до 26 

година живота. 

Корисници ове услуге су и њихове породице (биолошке, старатељске, хранитељске,  усвојитељске). 

У услугу по овом програму ће бити укључено 7 до 10  деце и њихове породице по упуту надлежног Центра 

за социјални рад. 

Критеријуми за пријем у услугу су дефинисани Правилником. 

Главне активности услуге  

-помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби набавку намирница, припрему лаких оброка, 

припрему освежавајућих напитака, 

-помоћ у одржавању личне хигијене 

-пружање услуга лаичке породичне неге, контролу узимања лекова, помоћ при кретању, одласку у тоалет, 

једноставне масаже, одвођење на лекарске прегледе и сл. 

-чување и анимација деце, провођење структурисаног слободног времена са дететом-игра, стимулација, 

једноставне вежбе  

-психосоцијална подршка детету-кориснику и члановима породице и сродницима. 

Транспарентост рада –  

Пружалац услуге обезбеђује вођење евиденције (листа чекања), редовно информисање потенцијалних 

корисника о почетку коришћења услуге. 

Информисање се врши путем локалног радија, педијатријске службе Дома здравља, у просторијама Центра 

за социјални рад и на друге начине у складу са потребама. 

Процена потребе - Процена потребе се врши у складу са Законом а након пријема у услугу и периодично 

током пружања услуге уз највеће могуће учешће корисника или старатеља. Процена се обавља у року до 7 

дана по пријему корисника у услугу и ослања се на процену упутног Центра за социјани рад. 

Планирање и поновни преглед - на основу идентификованих потреба, способности и ризика за сваког 

корисника сачињава се индивидуални план услуге и планира време поновног прегледа. 

Волонтерски центар као пружалац услуге закључује уговор о пружању услуге са корисником, или 

законским заступником. 

Људски ресурси: 

Људске ресурсе на пружању услуге уговорно ангажује Волонтерски центар КОРАЦИ. 

На пружању услуге планира се ангажовање следећих људских ресурса: 

- Координатор услуге – лиценцирани стручни радник са 50% радног времена,  

- Четири неговатељице/а  са по 70% радног времена   

- Администратор/књиговођа са 10% радног времена   

У 2020-ој години на пружању услуге биће ангажоване неговатељице/неговатељи који имају  искуства у раду 

са корисницима а у циљу квалитетног пружања услуге. 

Услуга ће се пружати свих 12/дванаест/ месеци годишње. 

Пружалац услуге ће једном месечно извештавати о раду наручиоца услуге/даваоца средстава подношењем 

извештаја Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности уз захтеве за уплату средстава за 

реализацију услуге са пратећом документацијом.                            

2. УСЛУГА  ПУК СТАРИМ, СОЦИЈАЛНО-МАТЕРИЈАЛНО  УГРОЖЕНИМ И ИНВАЛИДНИМ 

ЛИЦИМА. 

Услуга Помоћ у кући за старе у Општини Топола се наставља по завршетку Пројекта „Унапређење услуга за 

стара лица у Општини Топола” који је финансиран средствима ЕУ. Услуга се наставља у 2020-ој године и 

биће финансирана средствима буџета Општине Топола а у складу са прописима које је донела Скупштина 

општине Топола. 

Услуге се спроводи у оквиру Социјалног сервиса за помоћ у кући. 

Програм пружаоца услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга намењена, програмским 

активностима које се реализују у складу са потребама корисничке групе, кадровима и другим питањима 

прописаним интерним актима. 

Корисничка група услуге помоћи у кући доступна је старима и особама са инвалидитетом  који нису у 

стању да независно живе у својим домовима без помоћи у активностима дневног живота, при чему је 

породична подршка недовољна или није расположива. Корисничка група, односно корисници услуге ПУК 

за старе, биће одабрани на основу Критеријума за пријем корисника у услугу ПУК за старе. Корисничка 

група дефинисана је Правилником услуге. Број укључених корисника у услугу - 40. 

Програмске активности се реализују у складу са потребама корисника, а пружање предметне услуге 

обухвата подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или 

одржао квалитет живота и очувао или побољшао здравствени стастус корисника и омогућила интеграција 

старије популације у друштвени живот заједнице и смањила њихова искљученост и изолованост. 

Услуга ће се пружати у следећим насељима општине Топола: Липовац, Доња Шаторња, Блазнава, 

Наталинци и Топола а уколико се стекну услови и обезбеде додатна средства услуга ће бити проширена и на 

остала села Општине Топола. 

Људски ресурси: 
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Људске ресурсе за пружање услуге ПУК за старе ће уговорно ангажовати Волонтерски центар КОРАЦИ. 

За пружање услуге неопходно је ангажовати минимум 7 геронтодомаћица са 60% радног времена, једног 

координатора услуге са 50% радног времена, једног здравственог техничара са 80% радног времена, 7 

координатора клубова старих са по 2 сата месечног ангажовања и администратора услуге са 10% радног 

времена.  

Свака ангажована геронтодомаћица пружаће услуге корисницима на основу плана рада који ће бити 

накнадно дефинисан у складу са индивидуалним потребама корисника. Координатор се ангажује за 

координацију услуге, састављање плана услуге уз партиципацију корисника и представницима Центра за 

социјални рад, састављање уговора и ажурирање уговора са свим корисницима којима се пружа услуга, 

организацију редовних месечних састанака са геронтодомаћицама и подношење месечних извештаја, 

здравствени техничар се ангажује за теренску посету корисницима услуге 2 пута месечно и учествовање у 

сачињавању плана услуге за кориснике. Координатори клубова старих се ангажују за координацију рада 

клубова. Администратор се ангажује за обављање административно-рачуноводствених послова. 

Услуга обухвата: 
•помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових 

оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу; 

•помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана,  

•помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при кретању 

унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у 

пригодне културне активности у заједници, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, 

комуналије и сл;  

•контролу крвног притиска, по потреби проверу вредности глукозе у крви, набавку и надгледање узимања 

лекова и примену савета  прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака. 

Пружалац услуге ће једном месечно извештавати о раду на пружању услуге  Одељење за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, у писменој форми. 

Волонтерски центар КОРАЦИ ће пружити услугу за 40 корисника 12/дванаест/ месеци годишње.. 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

1. ПУК ЗА ДЕЦУ 
1.1. КООРДИНАТОР                                     510.000,00 дин 

1.2. НЕГОВЕТЕЉИ/ЦЕ                                  1.417.000,00 дин 

1.3. АДМИНИСТРАТОР/КЊИГОВОЂА                                    94.000,00 дин 

1.4. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                 19.000,00 дин 

УКУПНО потребна средства без ПДВ-а                                           2.040.000,00 дин 

2. ПУК ЗА СТАРЕ 
2.1. КООРДИНАТОР                                                                    420.000,00 дин 

2.2. ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ(укупно за све ангажоване ГД)                                                   1.986.000,00 дин 

2.3.ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАР                                                540.000,00 дин 

2.4.АДМИНИСТРАТОР                                                         33.000,00 дин 

2.5.КООРДИНАТОРИ клубова старих                             21.000,00 дин 

УКУПНО  потребна средства без ПДВ-а                                           3.000.000,00 дин 

С В Е Г А   (1+2)..........................................................................................................................     5.040.000,00 дин                      
                               ПРЕДСЕДНИК УО 

                                Слободанка Миливојевић 

 

-19- 

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 31.10.2019. године, донело је 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

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

инфраструктуре 

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

- Тања Цветковић, дипл. инж. архитектуре – председник  

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

- Јасна Миљковић, дипл. економиста – члан  

- Маријана Вујичић, дипл. економиста – члан  

- Милица М. Марковић, маст. инж. архитектуре – члан  

- Виолета Говедарица, правник – члан. 
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3. Задатак Комисије је израда Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре, као и 

прикупљање и достављање Канцеларији за управљање јавним улагањима података о водоводној 

инфраструктури на територији општине Топола. 

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

- Анализа постојећег стања водоводној система 

- Обнова (реконструкција) и изградња – доградња система водоводне инфраструктуре 

- Унапређење система водоводне инфраструктуре  

5. Рок за достављање Прорама је до 15.11.2019. године, а рок за доставу анализе постојећег стања 

водоводне 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: 020-301/2019-05-III                                                                                  Драган Живановић с.р.  

Дана: 31.10.2019. године 

 

-20- 

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

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

СО Топола” број 20/2013 и 6/2014) члана 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 31.10.2019. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Усваја се Извештај о стању јавних зелених површина за 2019.  годину број  3517/4.1    од 29.10.2019  као 

у тексту подносиоца Извештаја - Јавног Комунално Стамбеног Предузећа „Топола” Топола. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 352-236 /2010-05-III                                               Драган Живановић с.р. 

Дана: 31.10.2019. године 

 

-21- 

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

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

СО Топола” број 20/2013 и 6/2014) члана 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 31.10.2019. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 

1.   Даје се сагласност на Програм рада зимске службе (2019/2020 година) за зимско одржавање улица, 

општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола број 3504/1.2 од 28.10.2019. године. 

2.  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику СО Топола”. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                          OПШТИНСКОГ ВЕЋА         

Број: 110-57/2019-05-III                                                                                                         Драган Живановић с.р.   

Дана: 31.10.2019. године 

 

-22- 

ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

(2019/2020 ГОДИНА) 

ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

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

обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Топола (у даљем тексту: путевима и улицама), који могу бити 
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угрожени снежним падавинама, завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре 

или појаве ледене кише. 

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

насељеног места Топола и око 50 km некатегорисаних путева. 

Члан 2. 

Планирани почетак рада зимске службе је 01.11.2019. године и њена активност траје до 31.03.2020. године. 

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

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

трајања зимске службе. 

Члан 3. 

Организација зимске службе обухвата: 

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

2. Оперативну организованост са сталним дежурством радника, 

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

4. Обезбеђење и праћење метеоролошке прогнозе,  

5. Заштиту путева у зимском периоду, 

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

улица, 

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

Члан 4. 

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

улици или путу. 

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

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

саобраћајној зони. 

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

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

средстава јавног информисања. 

II   ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У ОКВИРУ ЈКСП „ТОПОЛА” 

Члан 5. 

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

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

путева. 

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

активног рада предузећа (радним данима од 07
00

h до 15
00

h) одговорна лица за координацију су:  

Тања Цветковић, директор предузећа и     

Дејан Дуњић, помоћник директора за OKП.  

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

одговорна лица за координацију контактирати преко мобилних телефона  и то:  

Тања Цветковић, број мобилног телефона 064/8531-106 

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

Члан 6. 

 Обавезе одговорних лица зимске службе су: 

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

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

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

уговор о зимском одржавању путева и улица; 

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

за одржавањем путева који се налазе на њиховој територији; 

 Контролисање количине депонованог материјала за посипање (индустријске соли и абразивних 

средстава); 

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

изненадног завејавања и др.) 

 Праћење метеоролошке прогнозе, 

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

 Давање иницијативе за подношење захтева општинском органу надлежном за послове саобраћаја за 

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

безбедности саобраћаја. 
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Члан 7. 

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

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

обрачун према стварно изведеним радовима. 

Руководилац и координатор извођача и подизвођача радова: Ивица Радовановић, тел.: 064/8531-004 

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

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

III  ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ЗИМКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА 

Члан 8. 

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

„Топола” из Тополе на основу Одлуке о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева 

на територији општине Топола. 

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

уговора број 438/1.8 од 07.02.2019. и то: 

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

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

- за партију III са Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Гавриловић Момир” из Горње 

Трнаве. 

Члан 9. 

Подизвођачи радова су у обавези да: 

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

њега имају наредбодавни карактер, 

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

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

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

 Води рачуна о набављеним количинима посипног материјала, његовом ускладиштењу и рационалној 

потрошњи, 

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

путне налоге о раду машина и транспортних средстава. 

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

Члан 10. 

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

предузећа ЈКСП „Топола” из Тополе су: 

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

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

Члан 11. 

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

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

Руководилац зимске службе испред Подизвођача је: 

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

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

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

IV  УЧЕШЋЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 12. 

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

свих Месних заједница на територији општине Топола. 

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

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

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

обавештавају ЈКСП „Топола”.  

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

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

Из горе наведених  разлога наводимо бројеве њихових контакт телефона: 

Ред. 

број 

МЗ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ТЕЛЕФОН 

1 34313 НАТАЛИНЦИ МИТРОВИЋ ЖИКА 064/4740-511 

2 ШУМЕ -                      

34313 НАТАЛИНЦИ 

КУЗМАНОВИЋ ВЛАДА  064/2877-247 
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3 ЈУНКОВАЦ 

34313 НАТАЛИНЦИ 

АЛЕКСИЋ МИЛОШ 069/688-211 

4 ЖАБАРЕ -                      

34310 ТОПОЛА 

ВЕСИЋ ВЛАДАН 064/510-1656 

5 34324 Г. ТРНАВА-

ВАРОШИЦА 

ПАВЛОВИЋ БОЈАН  063/634-539 

6 ВИТЛИНА-                  

 34324 Г. ТРНАВА 

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН 065/8026-438 

7 Д. ТРНАВА-                  

34324 Г.ТРНАВА 

МАТИЋ МИЛЕТА 064/086-7279 

8 ПОКОЗИЦА 

34324 Г. ТРНАВА 

ЂОКИЋ ЗОРАН 064/9698-068 

9 ГРЕДА-                       

34324 Г. ТРНАВА 

ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН 062/155-68-60 

833-202 

10 СВЕТЛИЋ-                

 34324 Г. ТРНАВА 

ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН 060/760-76-26 

534-736 

11 ОВСИШТЕ-               

 34310 ТОПОЛА 

НИКОЛИЋ МИЛАН 063/809-3268 

836-043 

12 БОЖУРЊА-               

34310 ТОПОЛА 

    ПАВЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

064/2530-120 

812-904 

13 ПЛАСКОВАЦ 

34314 Д. ШАТОРЊА 

ТАНАСИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ 062/1233-524 

826-636 

14 ВИНЧА                          

34314 Д. ШАТОРЊА 

СТАНКОВИЋ ДЕЈАН 063/8022-827 

15 34314 Д. ШАТОРЊА  САША ОБРАДОВИЋ 064/5959-741 

16 БЛАЗНАВА-                  

34314 Д. ШАТОРЊА 

ШЕВИЋ САША 065/5577-201 

838-044, -154 

17 34318 ЈАРМЕНОВЦИ РАДОВАНОВИЋ ГОРАН 064/4924-837 

18 ВОЈКОВЦИ              

  34318 ЈАРМЕНОВЦИ 

МАТИЋ МИЛАН 063/8683-948 

828-207 

19 Д. ТРЕШЊЕВИЦА 

34314 Д. ШАТОРЊА 

ЧУМИЋ МИЛАН 063/643-043 

837-316 

20 ЛИПОВАЦ 

34310 ТОПОЛА 

АВРАМОВИЋ РАША 064/8313-544 

834-834 

21 КРЋЕВАЦ-                                          

34310 ТОПОЛА 

ИВАНОВИЋ БОЈАН        064/0193-868 

22 ЗАГОРИЦА 

34312 БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛАН 065/635-32-30 

063/635323 

6773-210 

23 ЈЕЛЕНАЦ                    

  34312 БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 

ТОМИСЛАВ 

060/0650-790 

823-177 

24 34312 БЕЛОСАВЦИ ДРАГАН СИМИЋ 064/1244-773 

25 МАСКАР                      

 34312 БЕЛОСАВЦИ  

ВУЈИЋ МОМИР 062/312-897 

26 РАЈКОВАЦ               

     34312 БЕЛОСАВЦИ 

РАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР       064/209-47-35                          

823-295 

27 ГОРОВИЧ    

                 34310 ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ МИЛАН 064/3115-207 

28 МЗ БОР -              

        34310 ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ ДЕЈАН 060/0811-797 

29 МЗ МИТРОВЧИЋ     34310 

ТОПОЛА 

ПЕТКОВИЋ МИЛОШ 061/297-27-17 
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30 МЗ ЉУБЕСЕЛО        34310 

ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ НЕМАЊА 062/826-16-57 

31 КЛОКА    

34313 НАТАЛИНЦИ 

РАДОСАВЉЕВИЋ БОБАН 065/8192-096 

532-268 

V  МЕСТО ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 13. 

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

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

У пункту зимске службе се налази: 

- Расположива механизација ЈКСП „Топола” за обављање радова на зимском одржавању путева и улица 

- Радионица за одржавање машина и возила 

- Просторија за смештај и дежурство радника 

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

Члан 14. 

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

предузећа и то: 

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

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

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

Горња Трнава.  

VI  ДЕЖУРСТВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 15. 

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

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

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

према хидрометеоролошким условима за наредни период.  

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

органом наручиоца посла. 

Члан 16. 

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

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

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

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

коловоза пре и на крају интервенције, 

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

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

наручиоца посла, 

-Прати временске прилике и прогнозу времена (висину падавина, температуру,...). 

VII  СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 17. 

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

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

се четири степена припавности (спремности) у зимској служби.  

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

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

спремности траје за време повољних временских прилика, тј. нема падавина и прогнозира се већи број дана 

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

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

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

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

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

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

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

нивоу 100% капацитета по плану зимске службе. 

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

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

Ванредне услове на путевима  проглашава ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА и исти ангажује потребну механизацију и раднике од других предузећа за рад у 

ванредним условима. 
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VIII ПРЕГЛЕД  РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 18. 

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

 

 Камион Скип Утоваривач 

(УЛТ) 

Грејдер Епоха  Нож Трактор 

ЈКСП „Топола 1 2   2 3 1 

СЗТР „Л.А.КОП” 

Белосавци 
1 1   1 1  

„Лаки Лазић” доо, 

Горња Шаторња 
 1 1     

Радња за превоз робе 

и извођење радова у 

грађевинарству 

„Гавриловић 

Момир”, Горња 

Трнава 

2 1 1 1 1 2  

УКУПНО: 4 5 2 1 4 6 1 

 

 

IX МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА  

Члан 19. 

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

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

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

налазе се залихе посипног материјала преостале од зимског одржавања путева и улица у сезони 2019/2020 

година и то: 

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

- 400 t камене ризле ускладиштене на уређеном покривеном складишту на отвореном. 

X  ПРЕГЛЕД ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

     ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2019/2020 ГОДИНЕ 

Члан 20. 

Oпштински путеви планирани за зимско одржавање у сезони 2019/2020 год. су сви  путеви који су Одлуком 

о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола ( „Службени гласник 

СО Топола”, број 12 од 02.08.2008. године) утврђени као општински. 

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

 

Ознака 

пута 

Опис пута Дужина 

у км 

 

L-1 

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

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

 

5,2 

 

L-2 

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

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

 

4,5 

 

L-3 

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

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

Смедеревска Паланка) 

 

15 

 

L-4 

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

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

 

3,5 

 

L-5 

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

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

 

8,3 

 

L-6 

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

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

 

7 

 

L-7 

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

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

 

12,8 

 

L-8 

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

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

испред  школе на Витлини; 

 

7,5 

 

L-9 

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

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

Наталинцима код бензинске пумпе; 

 

 

9,9 
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Ознака 

пута 

Опис пута Дужина 

у км 

 

L-10 

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

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

четворогодишње школе); 

 

2 

 

L-11 

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

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

општинског пута L -13, веза у Доњој Трнави;  

 

 

6,4 

 

L-12 

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

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

цркве; 

 

2.6 

 

L-13 

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

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

 

3 

 

L-14 

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

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

 

6,8 

 

L-15 

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

до школе);  

 

3 

 

L-16 

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

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

 

11,9 

 

L-17 

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

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

Блазнаве и Доње Шаторње), преко Маслошева и Страгара који припадају 

суседној општини Крагујевац; 

 

 

6,4 

 

L-18 

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

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

локалној сеоској реци; 

 

4,8 

 

L-19 

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

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

продавнице-кафане); 

 

5 

 

L-20 

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

Шаторња – Пријани; 

 

5 

 

L-21 

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

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

у Винчи, код игралишта; 

 

5 

 

L-22 

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

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

 

1 

XI  ПОДЕЛА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ПО ПРИОРИТЕТУ 

      ЗА ЗИМСКО   ОДРЖАВАЊЕ 2019/2020 ГОДИНЕ 

Члан 21. 

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

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

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

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

општине Топола, 

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

-интезизет саобраћаја. 

ПРВИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви првог приоритета одржавања су: L-3, L-5 (деоница од државног пута IБ реда бр.16 до 

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

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

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

ДРУГИ  ПРИОРИТЕТ 

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

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

 L-8 (деоноца од државног пута II реда бр.150 до центра села и школе у МЗ Горович), L-9, L-13, L-15, L-18 

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

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

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

ТРЕЋИ  ПРИОРИТЕТ 

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

L-11,  L-14, L-20 и L-22.   
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Чишћењу ових путева се приступа  након завршеног чишћења путева првог и другог приоритета, стим што 

прекид саобраћаја не сме бити дужи од једног дана. 

XII   ПРЕГЛЕД НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

         ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2019/2020 ГОДИНЕ  

Члан 22. 

Програмом рада зимске службе за сезону 2019/2020 предвиђено је и зимско одржавање око 50 km 

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

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

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

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

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

Зимско одржавање горе наведених некатегорисаних путева вршиће се само у изузетним ситуацијама, 

односно у случају вишедневних узастопних завејавања или поледице,а у договору одговорних лица ЈКСП 

„Топола” са представницима Савета Месних заједница. 

XIII    ПРЕГЛЕД  УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТОПОЛА 

           ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  2019/2020 ГОДИНЕ 

Члан 23. 

 Програмом рада зимске службе у 2019/2020 години предвиђено је и зимско одржавање свих улица у 

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

- Централни део насеља Топола- 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 

  3. Кнегиње Зорке 

  4. Краљице Марије 

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

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

  7. Радоја Домановића 

  8. Јована Скерлића 

- насеље „Опленац”- 

  9 . Шумадијска 

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

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

 12. 12.октобра 

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

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

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

 16. Опленачка 

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

 18. Крагујевачка (бивши назив улице је Милутина Јеленића) 

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

 20. Чика Мише Алексића 

- насеље „Крива бара”- 

 21. Јасеничка 

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

 23. Рудничка 

 24. Венчачка (бивши назив улице је Челик батаљона)  

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

 26. Првог устанка 

- насеље „Остењак”- 

 27. Владике Николаја Велимировића  

 28. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

 29. Поп Луке Лазаревића 

 30.1300 каплара 

-насеље „Камењак”- 

 31. Каменичка  

 32. Драгутина Прокића 

 33. Душана Баранина 

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

- насеље „Деспотовица” 

 35. Душана Радовића  

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

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

 39. Милутина Тодоровића 

 40. Никољска (бивши назив улице је Моше Пијаде) 

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

-насеље иза „Спортског центра” 

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

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

 44. Петра Буљубаше 

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

-насеље „Љубесело”- 

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

 47. Доситејева 

 48. Устаничка 

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

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

 51. Вука Караџића 

 52. Његошева 

 53. Пут за гробље 

-насеље испод „Секције за путеве”- 

 54. Николе Тесле 

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

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

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

 58. Ђуре Јакшића 

-насеље око „Ливнице”- 

 59. Иве Андрића 

 60. Пут за Краљев подрум 

 61. Бранка Радичевића 

 62. Бранислава Нушића 

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

- насеље око „Ветеринарске станице”- 

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

депонију      

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

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

НАПОМЕНА: 

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

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

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

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

део улице Булевар Вожда Карађорђа (од раскрснице са улицом војводе Бирчанина до  бензиске станице 

„Југопетрол”) се поклапају са правцем државног пута IБ реда бр.16, 

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

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

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

   правцем државног пута другог реда бр.150. 

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

спроводи Јавно предузеће „Путеви Србије”, тако да улице наведене у претходном ставу ове напомене које 

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

„Путеви Србије”. 

XIV   ПОДЕЛА УЛИЦАУ НАСЕЉЕНОМ  МЕСТУ ТОПОЛА 

          ПРЕМА ПРИОРИТЕТУ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ У 2019/2020 ГОДИНИ 

Члан 24. 

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

зимском периоду. Критеријуми за утврђивање су: 

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

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

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

- положај улице у насељу (сабирне улице) 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 
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  3. Кнегиње Зорке 

  4. Шумадијска 

  5. Краљице Марије 

  6. Принца Томислава Карађорђевића 

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

     Радоја Домановића) 

  8. Радоја Домановића 

  9. Ђурђевданска 

10. Јасеничка до улаза у градско гробље 

11. Светосавска и даље пут за гробље 

12. Петра Николајевића Молера  и даље пут за градску депонију 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Јована Скерлића 

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

     Скерлића) 

  3. Опленачка 

  5. Кнеза Александра Карађорђевића  

  6. Николе Граовца 

  7. Стефана  Немање  

  8.12.октобра 

  9. Сретењска  

10. Косте Ј.Јовановића  

11. Архимандрита Алексија Јовановића  

12. Чика Мише Алексић 

13. Милоша Обилића  

14. Рудничка 

15. Владике Николаја Велимировића  

16. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

17. Душана Радовића  

18. Николе Тесле 

19. Иве Андрића 

20. Пут за краљев подрум 

21. Београдска  

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Венчачка  

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

  3. Првог устанка 

  4. Поп Луке Лазаревић 

  5. 1300 каплара 

  6. Каменичка  

  7. Драгутина Прокића 

  8. Душана Баранина 

  9. Светозара Ђорђевића  

10. Војводе Живојина Мишића  

11. Светозара Марковића 

12. Војводе Петра Бојовића  

13. Милутина Тодоровића 

14. Никољска  

15. жртава Крагујевачког октобра  

16. Владике Саве  

17. Михаила Петровића Аласа  

18. Петра Буљубаше 

19. Таковска  

20. Доситејева 

21. Устаничка 

22. војводе Бирчанина  

23. Вука Караџића 

24. Његошева 

25. Драгољуба Драшковића  

26. Пилота Михаила Петровића  

27. Слободана Радошевића 

28. Ђуре Јакшића 
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29. Бранка Радичевића 

30. Бранислава Нушића 

31. Кнеза Лазара  

32. Деспота Стефана Лазаревића  

33. Војводе Путника 

XV   ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 25. 

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

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

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

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

У дневник зимске службе важно је регистровати: 

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

- Време изласка и повратка сваког возила 

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

- Утрошак соли и камене ризле 

- Ванредне догађаје, евентуалне саобраћајне незгоде и сл. 

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

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

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

XVI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

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

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

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

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

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

учесника у саобраћају, сигурно је могуће одвијање безбедног саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ           ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Наталија Радовановић                                           Драгана Радивојевић 

 

-23- 

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

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

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

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

гласник СО Топола” број 5/2019),  у склопу разматрања  Прве измене и допуне  Програма рада канцеларије 

за младе за 2019. годину, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на Прву измене и допуне Програма рада канцеларије за младе за 2019. годину 

Одељења за буџет, финансије, прив реду и друштвене делатности број 110-6-1/2019-03 од 31.10.2019. 

године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                         ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Број:  020-319/2019-05-III                                                                                                      Драган Живановић с.р. 

Дана:  31.10.2019. године 

 

-24- 

                                                         ПРОГРАМА РАДА за 2019. годину  

Kанцеларијe за младе Топола 

Прва измена и допуна 

Програм рада Канцеларије за младе се темељи на Закону о младима („Службени гласник РС“ број 50/2011), 

Националној стратегији за младе 2015-2025, Стратегији одрживог развоја Општине Топола 2010-2020 и 

Локалном акционом плану за младе 2015-2019.  

Првом изменом и допуном Програма рада Канцеларије за младе за 2019. годину у оквиру тачке 4-

Планиране активности у 2019. години, брише се Први сегмент млади и култура – Пројекат „Култура на 

поклон”, Други сегмент млади и спорт – Пројекат „У здравом телу здрав дух”  постаје први сегмент, Трећи 

сегмент – Пројекат „Укључи се и ти” постаје други сегмент, Четврти сегмент – Пројекат „Живот за младе 

возаче” постаје трећи сегент, а Пети сегмент – Пројекат „Млади чувари традиције” постаје четврти сегмент.  
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 У Програму рада Канцеларије за младе за 2019. годину у оквиру тачке БУЏЕТ-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 

2019. ГОДИНУ, врше се следеће измене: 

У оквиру: 

- Пројекта „Култура на поклон”-  уместо износа од 121.000,00 динара треба да стоји  0,00 динара, 

- Пројекта „У здравом телу здрав дух”- уместо износа од 120.000,00 динара треба да стоји  181.000,00 

динара,. 

- Пројекта „Млади - чувари традиције” уместо износа од 90.000,00 динара треба да стоји  150.000,00 динара. 

Средства за реализацију осталих активности остају непромењена. 

Редни 

број 
Активност 

Потребна 

средства 

1. Пројекат „Култура на поклон” 0,00 

2. Пројекат „У здравом телу здрав дух” 181.000,00 

3. Пројекат „Укључи се и ти” 60.000,00 

4. Пројекат „Живот за младе возаче” 50.000,00 

5. Пројекат „Млади - чувари традиције” 150.000,00 

6. Трошкови организовања и спровођења осталих активности из програма, 

односно обавеза из 2018. год. по уговору број 112-97/2018-05  од 

19.10.2018. године  

59.000,00 

УКУПНО: 500.000,00 

Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету Општине Топола за 2019. годину 

(„Службени гласник СО Топола” број 22/2018 и 12/2019), раздео 4., функција 860, програмска 

класификација 1301-0005-Спровођење омладинске политике, позиција 112, економска класификација 424-

Специјализоване услуге-Канцеларија за младе.  

Општинска управа општине Топола                                                                                    Руководилац Одељења 

Одељење за буџет, финансије, привреду и                                                                                     Јасна Миљковић 

dруштвене делатности                                                                                                                               Обрађивач:                                               

Број:110-6-1/ 2019-03                                                                                                                   Милена Радојковић                                                                       

Дана: 31.10.2019                                                                                                                                                                                            
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На основу члана 20. став 1. тач.  6) и 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон  и 47/2018),  члана 15. став 1. тач. 6) и 7) Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број: 02/2019), Одредби Просторног плана општине Топола („Сл. Гласник 

РС”, бр. 16/2011) и члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (“Сл. Гласник СО 

Топола” број 5/2019), у склопу разматрања захтева за утврђивање општег интереса и покретање 

иницијативе за израду потребне архитектонско – урбанистичке разраде за планирани Спортско рекреативно 

туристички комплекс ергеле на катастарским парцелама 2410/1, 2410/2, 2411 КО Загорица, бр. 35-34/2019-

05 од 30.10.2019. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  31.10.2019. године, донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. У циљу развоја туризма општине Топола, препознаје се као општи интерес реализација инвестиције – 

Изградња Спортско рекреативног туристичког комплекса ергеле у КО Загорица, приватног инвеститора 

Љубисављевић Јована из Београда. 

2. Планирани комплекс се налази на територији насељеног места Липовац на КП бр. 2410/1, 2410/2, 2411, 

све у КО Загорица, пољопривредно земљиште. 

3. О реализацији овог закључка стараће се Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове  евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола, у 

складу са Законом, другим позитивним прописима и планским документима. 

4. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном gласнику СО Топола“. 

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ: Чланом 20. став 1. тач- 6) и 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и 47/2018) и  чланом 15. став 1. тач. 6) и 7) Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број: 02/2019), прописано је да се општина стара о 

развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине и предузима активности за одржавање 

постојећих и привлачење нових инвестиција. У Просторном плану општине Топола („Сл. Гласник СО 

Топола”, бр. 16/20119), одређено је да је на пољопривредном земљишту изузетно дозвољена изградња 

објеката компатибилних основној намени, и то, осим осталог, и изградња објеката туризма, затим спорта и 

рекреације и других програма који се реализују под условом да је утврђен општи интерес за ову намену и 

да она не угрожава јавни интерес и животну средину, у складу са правилима грађења утврђеним у 

Просторном плану. Такође, „Програм развоја туризма Тополе 2017-2021” ближе дефинише и промовише 
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подстицање даљег развоја туристичке понуде како на микро - нивоу насељеног места Липовац, тако и на 

макро - нивоу општине Топола. 

РАЗЛОЗИ И ОБЈАШЊЕЊА: Општинском већу општине Топола упућен је захтев за утврђивање општег 

интереса и покренута је иницијатива за израду потребне архитектонско – урбанистичке разраде за 

планирани Спортско рекреативно туристички комплекс ергеле на катастарским парцелама 2410/1, 2410/2, 

2411 КО Загорица. Уз захтев је достављен и елаборат који садржи визију и концепт будуће инвестиције, 

којим је указано да је у општем интересу свих да се побољша т.ј. унапреди туристичка понуда и подстакне 

туристички развој општине Топола. 

ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ: За спровођење овог закључка није потребно ангажовање додатних средстава 

буџета општине Топола.  

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 350-15/2019-05-III                                                                                                         Драган Живановић с.р. 

Дана: 31.10.2019. године                                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

           С А Д Р Ж А Ј 

  

1. Друга Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о одређивању правца пружања државних путева првог реда и другог 

реда који пролазе кроз место Топола Страна 33. 

   

3. ПРОГРАМ корошћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2019. 

годину Страна 35. 

   

4. ОДЛУКА о отуђивању непоктерности у јавној својини општине Топола Страна 37.  

   

5. Одлука о измени Одлуке о надокнадама трошкова одборника СО-е ,члановима 

општинског већа општине Топола и радних тела које образује СО-е Топола и 

председник општине Страна 39.  

   

6. Решење на Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака 

општине Топола за период 01.01.-30.09.2019. године Страна 39. 

   

7. Решење на Извештај о раду Предшколске установе ,,Софија Ристић“ Страна 40. 

   

8. Решење на Годишњи План Предшколске установе ,,Софија Ристић“   Страна 40. 

   

9. Решење o именовању општинског савета родитеља општине Топола   Страна 40. 

   

10. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке 

организације ,,Опленац“ Топола   Страна 41. 

   

11. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома здравља 

,,Свети Ђорђе“ Топола  Страна 42. 

12. Решење о измени Решења о образовању Интерресорне комисије за процену 

потреба детета, ученика и одраслог за додатним образовањем, здраственом и 

социјалном подршком за територију општине Топола  Страна 42. 

13. Одлука о Измени и допуни Одлуке о додели средстава спортским удружењима на 

територији општине Топола  Страна 42. 

14. План јавних инвестиција општине Топола у периоду 2020-2021 и 2022. године  Страна 43. 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA        Година XXIII         Број 15      08. Новембар 2019.       страна  71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                   

 

 

 
 

     

      

 

 

 

 

 

15. Закључак ка општем интересу реализација инвестиција-изградња комлекса 

,,Велнес – Спорско рекреативни центар“ Липовац  Страна 54. 

16. Решење на тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈСКП 

„Топола“ Топола  Страна 54. 

17. Решење на Програм рада социјалног сервиса за помоћ у кући   Страна 55. 

18. Програм рада социјалног сервиса за помоћ у кући  Страна 55. 

19. Решење образовању Комисије за спровођење Програма обнове и унапређења 

система водоводне ифраструктуре   Страна 57. 

20. Решење о усвајању Извештаја о стању зелених површина за 2019. годину  Страна 58. 

21. Решење на Програм рада зимске службе  Страна 58. 

22. Програм рада зимске службе 2019-2020  Страна 58. 

23. Решење на Прву измену и допуну Програма рада кљанцеларије за младе  Страна 68. 

24. Програм рада Канцеларије за младе  Страна 68. 

25. Закључак о препознавању општег интереса реализација инвестиције – Иградња 

Спорско рекреативног туристичког комплекса ергеле   Страна 69. 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA        Година XXIII         Број 15      08. Новембар 2019.       страна  72 
 

 

 

 

 

 
Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

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

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

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

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


