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На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020)  и члана 198. став 1. тачка 6. и члана 

199. став 6. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Топола 

 

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Топола одборнику Аксентијевић 

Драгану из Шума изабраном са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА ПРОЦВАТ ТОПОЛЕ на 

изборима одржаним 21.06.2020. године и 28.06.2020. године, због постављења на функцију помоћника 

председника општине Топола за област развоја месних заједница, са даном 17.05.2021. године. 

1. Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке, у смислу члана 49. став 1., 2. и 5. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС,  54/2011, 

12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020).     

О б р а з л о ж е њ е 

Аксентијевић Драгану из Шума Одлуком Скупштине општине Топола број 020-149/2021-05-I од 19.08.2021. 

године потврђен је мандат одборника у Скупштини општине Топола. 

Обзиром да је именовани Решењем Председника Општине број 112-31/2021-05-II од 17.05.2021. године 

постављен за помоћника председника општине Топола за област развоја месних заједница почев од 

17.05.2021. године, у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020) одлучено 

је као у диспозитиву.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-349/2021-05-I                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                           Владимир Радојковић с.р.  
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На основу члана 56. Закона о  локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аут. тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 34. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и чланoва 48, став 1 и 2., 154. став 2. и 155. став 1. Пословника 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 Потврђује се мандат одборнику Скупштине оштине Топола изабраном на изборима одржаним 21.06.2020. и 

28.06.2020. године, Кристини Јовановић из Светлића са изборне листе „Александар Вучић-За нашу децу“ 

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању 

мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.8.2020. године. 

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 19.6.2021. године. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном  гласнику СО Топола“. 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-311/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р 
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На основу члана 56. Закона о  локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС,  

54/2011, 12/2020, 16/2020-аут.тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 34. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и члана 155. став 1. Пословника Скупштине 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Топола изабраном на изборима одржаним 21.06.2020. 

и 28.06.2020. године, Јасмини Ђурђевић из Божурње са изборне листе „За Краљевину Србије – За процват 

Тополе“ 

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању 

мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.8.2020. године. 

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 19.6.2021. године. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном  гласнику СО Топола“. 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-312/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 
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На основу члана 56. Закона о  локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020-аут.тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 34. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и чланoва 48, став 1 и 2., 154. став 2. и 155. став 1. Пословника 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  19.6.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

  

Потврђује се мандат одборнику Скупштине оштине Топола изабраном на изборима одржаним 21.06.2020. и 

28.06.2020. године, Ненаду Васић из Јунковца са изборне листе „Нови људи за бољу Тополу - Мирко 

Јевтић знамо се“. 

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању 

мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.8.2020. године. 

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 19.6.2021. године. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном  гласнику СО Топола“. 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-313/2021-05-I                                                                                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 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, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), чланова 15 и 40. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и члана 148. Пословника Скупштине 

Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Топола за 2020. годину (у даљем тексту: завршни 

рачун) у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године утврђена је: укупна актива у износу од 11.322.944  

хиљаде динара и ванбилансна актива у износу од 9.369 хиљаде динара и укупна пасива у износу од  

11.322.944 хиљаде динара и ванбилансна пасива у износу од 9.369 хиљаде динара.  
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СТРУКТУРА АКТИВЕ 

- 000000 -НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА                                                                                          10.619.277              
- 010000 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У  

                   СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА                                            10.616.267 

- Некретнине и опрема                                                                                   7.147.442                                                 

- Природна имовина                                                                                       3.393.290 

- Нефинансијска имовина у припреми и аванси                                                                                    48.249 

- Нематеријална имовина                                                                                                27.286 

- 020000 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА                                                                 3.010 

- Залихе                                           1.602 

- Залихе ситног инвентара и потрошног материјала                                                        1.408 

-100000-ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА                                                                                                         703.66 
-110000-Дугорочна финансјска имовина                                             217.808 

- Дугорочна финансијска имовина                                             217.808 

- 120000 – НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 

                  ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА 

                  И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ                                                                        449.483 

- Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности                                           54.409 

- Краткорочна потраживања                                                                                                    395.071 

- Краткорочни пласмани                                                3 

- 130000 - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                36.376 

-Активна временска разграничења                                          36.376 

351000 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                9.369 

СТРУКТУРА ПАСИВЕ 

- 200000- ОБАЕЗЕ                                                                                                                                            456.707  
- 210000 – ДУГОРОЧНЕ   ОБАВЕЗЕ                                                23.723 

- Домаће дугорочне обавезе                                                                              23.723 

- 230000- ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                    9.484 

- Обавезе за плате и додатке                                                    6.561 

- Обавезе по основу пореза на плате и додатке                                                                                                     504 

- Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке                             958 

- Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке                                          352 

- Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке                                           34 

- Обавезе по основу нето накнада запосленима                                           93  

- Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима                                             3 

- Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца                           503 

- Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца                                              225 

- Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима                                               159 

- Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима                                                                              13 

- Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима       55                                                                                                       

- Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима                           22                                                                                                                                     

- Обавезе  по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ незапосленима                          2                                                                                                                         

-240000-ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА,  

               ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-                                                                                                    13 

-Обавезе по основу  пратећих трошкова задуживања                                                                               13 

- 250000 - ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                                                           28.414 

- Обавезе према добављачима                                                                                                                  6.841 

- Остале обавезе                                             21.573 

- 290000 -  ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                           395.073 

-300000-КАПИТАЛ,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 

 ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА                                                                                                          10.866.237  

- 310000 –КАПИТАЛ                                                                                      10.812.477 

- 321121 - ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ                                                                           53.760 

- 352000 – ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                       9.369 

Члан 2. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године утврђени су: 

                                                                             - у хиљадама динара  

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 592.703 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 567.510 

3. Вишак  прихода и примања -  буџетски  суфицит (ред.бр.1. - ред.бр. 2.) 25.193 
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4. Коригован вишак-мањак прихода (суфицит-дефицит) увећан за износ-део 

нераспоређеног вишка прихода и примања пренетих неутрошених средстава из 

ранијих  година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у 

износу од  35.507 хиљада  динара, као и умањен за утрошена средства текућих 

прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима у износу од 6.940 хиљада динара.    

                                                                                                                  СУФИЦИТ 

 

 

 

 

 

53.760 

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА 

710000 - ПОРЕЗИ                                                                             329.55 

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке                                                201.99 

- Порез на имовину                                                       88.372 

- Порез на добра и услуге                                                                                              20.716 

- Други порези                                                                                                                      16.370 

- Акцизе                                                       2.101  

730000 – ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ  И ТРАНСФЕРИ                                                                             221.708      

- Донације и помоћи од међународних организација                                                                                        4.396  

- Трансфери од других нивоа власти                                                                                            217.312 

740000 - ДРУГИ ПРИХОДИ                                                                                 32.315 

- Приходи од имовине                                                            8.675 

- Приходи од продаје добара и услуга                                                                                                                 9.351 

- Новчане казне и одузета имовинска корист                                                                  7.380 

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                                                                       912 

- Мешовити и неодређени приходи                                                                                                    5.997 

770000 - МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  

               ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                                                                      8.408 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године                                                         8.408                  

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                         719 

- Примања од продаје непокретности                                                       719  

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА 

- 410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                             139.433 

-  Плате,додаци и накнаде запослених                                                                                   106.850 

- Социјални доприноси на терет послодавца                                                                17.740 

- Накнаде у натури                                                                                                              472 

- Социјална давања запосленима                                                                                          5.913 

- Накнаде  трошкова за запослене                                                                                                  3.282 

- Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                5.176 

- 420000 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                                                194.874 

- Стални трошкови                                                                                                       55.087 

- Трошкови путовања                                                                                             4.906 

- Услуге по уговору                                                                                                        25.638 

- Специјализоване услуге                                                                                       36.762 

- Текуће поправке и одржавања  (услуге и материјали)                                                                 63.604 

- Материјал                                                                                                                              8.877 

- 440000 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                                561 

- Отплата домаћих камата                                                                                           561 

- 450000 - СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                                                    28.082 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и организацијама                                                                                             28.082 

- 460000 – ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ                                                              54.676 

- Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                               37.059 

-  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                                 8.783 

-  Остале дотације и трансфери                                        8.834 

- 470000 – СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                        14.623 

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                               14.623 

- 480000 - ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                         25.704                                      

- Дотације невладиним организацијама                                                                                                            21.450                

- Порези, обавезне таксе, казне,пенали и камате                

- Новчане казне и пенали  по решењу судова                                                   3.019 

- Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

   елементарних непогода или других природних узрока                                                               455 

-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                                   534                                                                                          
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-500000-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                              109.557  

-   510000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                               109.541 

-   Зграде и грађевински објекти                                                                                                                   91.988 

-   Машине и опрема                                                                                                                                         13.716 

-  Нематеријална имовина                                                                                                                                     3.837 

-   520000 – ЗАЛИХЕ                                                                                                                                                  16 

-   Залихе робе за даљу продају                                                                                                                                 16 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

- Вишак прихода и примања- буџетски суфицит                                                                                             25.193 

- КОРИГОВАЊЕ ВИШКА,ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА                                              35.507 

- Део нераспоређеног вишка прихода и примања  из ранијих година 

         који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године                                                     35.507 

-  ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА 

         И ПРИМАЊА                                                                                                                                               6.940 

-  Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје  

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима                                                                               6.940 

- ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ  (образац 2)                                                          53.760 

Остварени вишак прихода - суфицит из члана 2. ове Одлуке, у износу од  53.760  хиљада динара преноси се 

у наредну годину, као наменски опредељена средства и служиће за покриће расхода и издатака  планираних  

Одлуком о буџету за 2021. годину. 

Члан 3. 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, 

утврђени су примања у износу од 719 хиљада динара, издаци у износу од 116.497 хиљада динара и мањак 

примања  у односу на издатке у износу од 115.778 хиљада динара. 

СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА И ПРИМАЊА 

ПРИМАЊА                                                          719 

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                         719 

- Примања од продаје непокретности                                                       719 

ИЗДАЦИ                                                   116.497                                               

510000 - ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                             109.541 

- Зграде и грађевински објекти                                                                     91.988 

- Машине и опрема                                                                                       13.716 

- Нематеријална имовина                                                                                                        3.837 

520000 - ЗАЛИХЕ                                                                                                            16 

- Залихе робе за даљу продају                                                                              16 

610000 - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                                                     6.940 

-Отплата главнице домаћим пословним банкама                                                  6.940 

Члан 4. 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су укупно 

новчани приливи у износу од 592.703 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 574.450 хиљада 

динара и вишак новчаних прилива од 18.253 хиљада динара.Вишак  новчаних прилива, салдо готовине на 

почетку године од 36.276 хиљада динара и корекције новчаних прилива за примљена средства у износу од 

592.703, корекција новчаних одлива за исплаћена средства од 574.570 хиљада динара даје салдо готовине на 

крају године у износу од 54.409 хиљада динара-средства на динарским и девизном рачуну општине Топола. 

СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 
710000 - ПОРЕЗИ                                                                29.553 

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке                                              201.994 

- Порез на имовину                                                       88.372 

- Порез на добра и услуге                                                                                              20.716 

- Други порези                                                                                                                      16.370 

- Акцизе                                                       2.101 

730000 – ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ  И ТРАНСФЕРИ                                                                             221.708 

- Донације и помоћи од међународних организација                                                                                        4.396 

- Трансфери од других нивоа власти                                                                                            217.312 

740000 - ДРУГИ ПРИХОДИ                                                                                 32.315 

- Приходи од имовине                                                            8.675 

- Приходи од продаје добара и услуга                                                                                                                 9.351 

- Новчане казне и одузета имовинска корист                                                                  7.380 

- Добровољни трансфери од физ. и прав.лица                                                      912 

- Мешовити и неодређени приходи                                                                                                    5.997 
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770000 - МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                  8.408                                 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године                                                         8.408       

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                         719 

- Примања од продаје непокретности                                                       719 

СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ОДЛИВА 
410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                          139.433 

- Плате, додаци и накнаде запослених                                                                                   106.850 

- Социјални доприноси на терет послодавца                                                                17.740 

- Накнаде у натури                                                                                                              472 

- Социјална давања запосленима                                                                                          5.913 

- Накнаде  трошкова за запослене                                                                                                  3.282 

- Награде запосленима и остали посебни расходи                                                                                5.176 

420000 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                                                194.874 

- Стални трошкови                                                                                                       55.087 

- Трошкови путовања                                                                                             4.906 

- Услуге по уговору                                                                                                        25.638 

- Специјализоване услуге                                                                                       36.762 

- Текуће поправке и одржавања  (услуге и материјали)                                                                 63.604 

- Материјал                                                                                                                              8.877 

440000 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                                  561 

- Отплата домаћих камата                                                                                           561 

450000 - СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                                                      28.082 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                          28.082 

460000 – ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ                                                                           54.676 

- Трансфери осталим нивоима власти                                                                                                               37.059 

-  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                                 8.783 

-  Остале дотације и трансфери                                        8.834 

470000 – СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                          14.623 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета                                                                               14.623 

480000 - ОСТАЛИ РАСХОДИ                         25.704                                        

- Дотације невладиним организацијама                                                                                     21.450 

- Порези, обавезне таксе и казне                                                        246 

- Новчане казне и пенали  по решењу судова                                                   3.019 

- Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

   елементарних непогода или других природних узрока                                                                           455 

-Наканда штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа                                                                                                                                      534 

51000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                      109.541 

-   Зграде и грађевински објекти                                                                                                                   91.988 

-   Машине и опрема                                                                                                                                         13.716 

-  Нематеријална имовина                                                                                                                                     3.837 

52000 – ЗАЛИХЕ                                                                                                                                                        16 

-   Залихе робе за даљу продају                                                                                                                                 16 

610000 - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                                                                       6.940 

  - Отплата главнице домаћим  кредиторима                                                                                 6.940 

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                                                           18.253 

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                                                      36.276 

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ                                                                         54.409     
 

Члан 5. 

У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду  од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, 

утврђена је укупна разлика у износу од 18.253 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања 

у износу од 592.703 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 574.450 хиљада динара по 

нивоима финансирања из Републике, општине, донација и помоћи и осталих извора финансирања. 

СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

- Приходи и примања из буџета Републике, донација и помоћи и из осталих извора                                 54.893  

- Приходи и примања буџета општине                                                                                                            537.810 

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
- Од прихода и примања са нивоа Републике, донација и помоћи и из осталих извора                              63.097 

- Од прихода и примања са нивоа општине                                                          511.353 

ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ- ДЕФИЦИТ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 
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- Остварени дефицит из буџета Републике, донација и помоћи 

 и из осталих извора                                                                                                                                    8.204 

- Остварени суфицит    из буџета општине                                                                    26.457 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ    СУФИЦИТ                                                                                   18.253 
Члан 6. 

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА  

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање 

Програмска активност: 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање 

515-Нематеријална имовина  

План: 725 хиљаде динара 

Извршење: /  ( /) 

Урбанистички планови ће се радити у 2021. години. 

Програм 2-Комуналне делатности 

Програмска активност: 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге 

425-Текуће поправке и одржавање  

План: 1.796  хиљаде динара 

Извршење: 367  (20%) 

Услуга није у потпуности реализована током 2020. године. 

Програм 4-Развој туризма 

Пројекат: 1502-04-Културно туристичка манифестација „Опленачка берба“ 

421-512-  

План: 3.150 хиљаде динара 

Извршење: 685 (22%) 

Због новонастале ситуације пандемије, изазване вирусом Covid 19 у 2020. години манифестација је одржана 

у мањем обиму уз поштовање свих здравствених мера прописаних од стране државних органа. 

Програм 6-Заштита животне средине 

Програмска активност: 0401-0004-Управљање отпадним водама 

511- Зграде и грађевински објекти-израда ПТД 

План: 5.051 хиљаде динара 

Извршење: 745 (15%) 

У току 2020. године општина је спровела поступак јавне набавке за израду ПТД за канализацију.Део услуге 

је плаћен у 2020. години, а комплетан посао ће бити завршен у 2021. години, самим тим расходи/издаци за 

ове намене ће се реализовати у наредној години, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Програмска активност: 0401-0001-Управљање заштитом животне средине 

424- Специјализоване услуге 

План: 2.000 хиљаде динара 

Извршење: 33 (2%) 

У току 2020. године измирен је рачун који се односи на плаћање обавеза из претходне године. Програм за 

коришћење средстава за заштиту животне средине за 2020. годину усвојен је на седници СО, 20.12.2020. 

год.самим тим није било извршења. 

Пројекат: 0401-04-Измештање и реконструкција фекалне канализације-Дом здравља 

511- Зграде и грађевински објекти 

План:  9.292  хиљаде динара 

Извршење: 39 (0,41%) 

Реализација инвестиције је одложена за 2021. годину због недостатка ПТД. 

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Пројекат: 0701-01-Измештање, изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра 

511- Зграде и грађевински објекти 

План: 4.710 хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

Реализације инвестиције је одложена за 2021. годину из техничких разлога. 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање 
Пројекат: 2001-02-Завршни радови на реконструкцији и адаптацији објекта забавишта ПУ „Софија Ристић“-

друга фаза  

511- Зграде и грађевински објекти 

План: 6.181 хиљаде динара 

Извршење: 700 (11%) 

Реализације инвестиције је одложена за 2021. годину из техничких разлога. 

Пројекат : 2001-03-Уређење школског простора оба објекта које користи ПУ „Софија Ристић“ 
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511- Зграде и грађевински објекти 

План: 1.818 хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

Реализације инвестиције је одложена за 2021. годину из техничких разлога. 

Пројекат: 2001-04-Израда стазе/рампе за дечија и инвалидска колица у ПУ „Софија Ристић“ 

511- Зграде и грађевински објекти 

План: 2.355 хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

Реализације инвестиције је одложена за 2021. годину из техничких разлога. 

Програм 11-Социјална и дечија заштита 

Пројекат: 0901-01-Помоћ у кући за бољи живот старих 

421-426- Економске класификације 

План: 174 хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

У току 2020. године планиран је пројекат и донаторска средства уплаћена, локално учешће општине биће 

уплаћено у 2021. години. 

Програм 12- Здравствена заштитатита 

Пројекат: 1801-01-Изградња прикључног гасовода Дома здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи 

511- Зграде и грађевински објекти 

План: 3.365 хиљаде динара 

Извршење: 731 (22%) 

Инвестиција је започета у 2020. години, а реализоваће се у 2021. години. 

Програм 13-Развој културе и информисања 

Пројекат: 1201-02-Велика школска позорница 

424- Специјализоване услуге-остали програми у култури 

План: 108  хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

Због новонастале ситуације изазване вирусом Covid 19 пројекат није реализован у 2020. години.  

Програм 14-Развој културе и информисања 

Програмска активност: 1301-0005-Спровођење омладинске политике 

424- Специјализоване услуге 

План: 500 хиљаде динара 

Извршење: / ( /) 

Због новонастале ситуације изазване вирусом Covid 19 пројекат није реализован у 2020. години. 

Члан 7. 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА,  

НАМЕНСКИМ ТЕКУЋИМ И КАПИТАЛНИМ ТРАНСФЕРИМА 

 И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

У току 2020. године буџет општине Топола примио је следеће наменске трансфере и донације: 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У току 2020. године буџет општине Топола примио је следеће донације: 

 Канцеларија уједињених нација је одобрила средства за спровођење пројекта „Снага ГИС-а за одрживи 

друштвено-економски развој општине Топола“ у оквиру Програма ЕУ ПРО који финанаисра ЕУ а 

спроводи УНОПС у сарадњи са Владом РС. Укупна финансијска вредност пројекта износила је  97.524  

еура, односно 82.790 еура је обезбеђено из донација а разлика у вредности 14.734 еура из средства 

буџета општине Топола. Средства у износу од 1.948 хиљада динара-уплата друге транше средстава по 

уговору су уплаћена на наменски рачун за спровођење пројекта у 2020. године, тако да су све 

активности везане за спровођење пројекта реализоване у 2020. години. 

 По Јавном позиву (02-2020) Подршка локалним самоуправама за спровођење и развој услуга социјалне 

заштите у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг 

управљања и социјалне укључености“ Swiss PRO, Општина Топола поднела је предлог пројекта. 

Пројекат је одобрен за реализацију, закључен  је уговор  број 404-298/2020-05-II од 14.08.2020. године, 

између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Општине Топола, којим су за 

спровођење  пројекта предвиђена  бесповратна финансијска средства  ЕУ (средства гранта) у износу од 

13.222,00 USD. За спровођење Пројекта „Помоћ у кући за бољи живот старих у Тополи“ укупне 

финансијске вредности 14.691,00 USD од чега 13.222,00 USD (90,00%) финансира Канцеларијa 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), а преосталих 1.469,00 USD (10,00%) финансира се из 

средстава буџета-локалног учешћа oпштинa Топола у 2020. години општини Топола је уплаћено 1.060 

хиљада динара. Пројекат се спроводи и у 2021. години. 
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 Општини Топола су у 2020. години уплаћене друге транше средстава од Канцеларије уједињених нација 

у оквиру Програма ЕУ ПРО који финанаисра ЕУ а спроводи УНОПС у сарадњи са Владом РС за два 

пројекта која се реализују од 2019. године а завршени су у 2020. години у укупном износу од 965 

хиљада динара,  

*за Пројекат „Унапређивање економског развоја подршком гајења воћа у општини Топола“ укупне 

финансијске вредности 48.913,00 еура од чега се 30.000,00 еура (61,33%) обезбеђује из донације 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (у даљем тексту „УНОПС“) у оквиру Програма ЕУ 

ПРО који финансира Европска унија а спроводи УНОПС у сарадњи са Владом Републике Србије, а 

18.913,00 еура (38,67%) из средстава буџета општине Топола, у динарској противвредности у складу са 

курсом Уједињених нација за месец уплате уплаћено је 696 хиљада динара и за Пројекат „Израда плана 

детаљне регулације за економски развој радне зоне 4 у Тополи“ укупне финансијске вредности 12.370,00 

еура од чега се 11.133,00 еура (90,00%) обезбеђује из донације Канцеларије Уједињених нација за пројектне 

услуге (у даљем тексту: УНОПС) у оквиру Програма ЕУ ПРО који финансира Европска унија а спроводи 

УНОПС у сарадњи са Владом Републике Србије, а 1.237,00 еура (10,00%) из средстава буџета Општине 

Топола, у динарској противвредности у складу са курсом Уједињених нација за месец уплате уплаћено је 

269 хиљада динара. 

 Општина Топола је у 2020. години добила донаторска средства за имплементацију активности под 

називом техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру програма општински економски 

развој у источној Србији 2017-2021-фаза 2-Реформа пореза на имовину у складу са Уговором о сарадњи 

са међународном организацијом Представништво ХЕЛВЕТАС Swiss Intercooperation SRB о додели        

финансијских средстава (гранта) БРОЈ:C-002/2020 (404-17/2020-05-II) за период 03.02.до 30.06.2020. год. 

за ангажовање људских ресурса за рад у ЛПА општине Топола у износу од 423 хиљада динара. 

УКУПНО ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: 4.396 хиљада динара 

 ТЕКУЋИ   И КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ 

- Од Министарства  за рад, запошљавања,борачка и социјална питања за финансирање услуга из области 

социјалне заштите (Лични пратилац детета, Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју,услуге дневног 

боравка) у износу од 3.187 хиљада динара.        

- Од Комесаријата за избеглице и миграције у укупном износу од 235 хиљада динара за:  

 За набавку огрева породицама избеглица и интерно расељених лица и новчане помоћи за набавку 

лекова. 

- Од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у укупном износу од 700 хиљада динара  за: 

 суфинансирање пројекта –„Опленачка бербе 2020“. 

- Од Министарства  државне управе и локалне самоуправе 

  за финансирање пројекта „Етно сајам“  у износу од 1.450 хиљада динара, чији спровођење је поверено 

Кулутуном центру Топола-повраћај неутрошених средстава је био 87 хиљада динара. 

 за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња дела зграде ОУ општине Топола“, са 

реконструкцијом тоалета на првом спрату, израдом надстрешнице и приступне рампе испред главног 

улаза у зграду и замена улазних врата Управне зграде општине у износу од 5.000 хиљада 

динара.Закључењем Уговора дана 18. марта 2020. године између РС –Министарства државне управе и 

локалне самоуправе и општине Топола, општини Топола првобитно је одобрено 10.000.000,00 динара, а 

Анексом I Уговора, број 401-00-315/22/2020-24-1 од 14.05.2020. године уговорени износ умањује се за 

50%, односно 5.000.000,00 динара. 

 за спровођење Пројекта у 2021. години „Успостављање јединственог управног места у општини Топола“ 

укупне финансијске вредности 5.500.000,00 динара од чега је 5.000.000,00 динара обезбеђено из 

средстава РС-Министарство државне управе и локалне самоуправе, а 500.000,00 динара из средстава 

буџета општине Топола, МДУЛС је дана 18.децембра 2020. године уплатило износ од 5.000 хиљада 

динара. Пројекат ће се реализовати у 2021. години. 

- Од Министарства културе и информисања у укупном износу од  1.767 хиљада динара за: 

 За суфинанисрање пројекта „Велика школска позорница“ који  је реализовао Културни центар Топола у 

износу од 250 хиљада динара.  

 За суфинанисрање пројекта „Сабор изворног народног стваралаштва“ у оквиру манифестације  

Опленачка берба 2020. у износу од 300 хиљада динара. 

 За организацију „Фестивал Дуо драма 2020“ у износу од 500 хиљада динара. 

 За директна давања самосталним уметницима са подручја општине у циљу превазилажења новонастале 

ситуације изазване вирусом Covid 19 у износу од 117 хиљада динара. 

 Зa набавку рачунарске опреме за библиотеку “Радоје Домановић“ у износу од 600 хиљада динара. 

- Од Владе Републике Србије-Кабинет Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику за финансирање мера популационе политике –опремање вртића „Софија Ристић“ Топола, у  

износу од 7.153 хиљада динара. 

Пројекат се спроводио кроз следеће активности:  
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-Унапређење услова за боравак деце у вртићима и школама-опремање кухиње, 

-Едукације у области очувања и унапређења репродуктивног здравља адолесцената 

-Едукација-Пут ка здравом материнству – 

Средства МДПП у износу од 7.152.690,88 динара су на рачун извршења буџета уплаћена дана 10.03.2020. 

године-извод број 065. 

- Од Министарства просвете, науке и технлошког развоја за остваривање припремног предшколско 

програма у организацији предшколске установе „Софија Ристић“ Топола.у износу од 8.260 хиљада 

динара. 

 УКУПНО ТЕКУЋИХ И КАПИТАЛНИХ  НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА: 32.655 хиљада динара 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

- За набавку пакета помоћи у храни и хигијенских пакета услед новонастале ситуације изазване вирусом 

Covid 19 уплаћен је износ од 100 хиљада динара од правних лица. 

- За организацију културне манифестације „Бадњи дан-Божић 2019-2020 и 2020-2021 уплаћен је износ од 

185 хиљаде динара на име донаторства од правних лица. 

- За учешће у активностима прикључак на јавну расвету мештани села Јунковац-доњи крај уплатили су 

износ од 43 хиљада динара. 

- За учешће у активностима прикључак на јавну расвету мештани села Горња Трнава-засеок Врлаје  

уплатили су износ од 40 хиљада динара. 

- Са девизног рачуна МЗ Бор који се води у НБС повучена су средства, по средњем курсу америчког 

долара што у динарској противвредности је износ од 119 хиљада динара и уплаћена на буџетски рачун 

МЗ за активности око сређивања ловачког дома.  

- По уговорима о донаторству за спровођење Културно туристичке манифестације „Опленачка берба“ 

Општина Топола је добила 425 хиљаде динара.  

 УКУПНО ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА:  912 хиљада динара. 

У току 2020. године из буџета општине је  исплаћено на име главнице и камате укупан износ од 7.501 

хиљада динара, од чега на име главнице 6.940  хиљада динара и на име камате 561 хиљада динара. Средства 

на име отплате главнице се односе на обавезу по основу три кредита тј. задуживања општине код домаћих 

пословних банака за инвестиције у инфраструктури. У складу са напред наведеним, Општина Топола се 

задужила у 2019. години код домаће пословне банке на перод од  пет година са грејс периодом од 12 месеци 

од дана закључења Уговора. Рок за отплату кредита је октобар 2024. године. 

Кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године: 

 Банка интеза Београд -  23.723 хиљада динара. 

Члан 8. 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ  БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ                                                                                                                        

                                                                                                                                 у хиљадама динара 

Редни 

број 

Економска класификација износ 

1 413-Накнаде у натури   20 

2 414-Социјална давања запосленима                                                                                  2.260 

3 415-Накнаде трошкова за запослене                                                                                      / 

4 421-Стални трошкови                                                  34 

5 422-Трошкови путовања                                                                                                        30 

6 423-Услуге по уговору 64 

7 424-Специјализоване услуге 525 

8 425- Текуће поправке и одржавање 464 

9 426-Материјал  501 

10 463-Трансфери осталим нивоима власти                                                                              313 

11 464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                             42 

12 465-Остале дотације и трансфери                                                                                          253 

13 472-Накнаде из буџета 1.598 

14 481-Дотације невладиним организацијама 170 

15 483-Новчане казне и пенали по решењу судва и судских тела                                           2.932 

16 511- Зграде и  грађевински објекти 8.903 

17 512-Машине и опрема 129 

   

У К У П Н О:                                                          18.238 
 

У 2020. години  Општина није  користила  средства планирана на позицији сталне буџетске резерве. 
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Члан 9. 

Буџет Општине Топола, а у складу са законским прописима, није давао никакве гаранције – члан 34. Закона  

о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019)   

Члан 10. 

Извештај екстерне ревизорске куће биће достављен након завршетка ревизије. 

Члан 11. 

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

У складу са Законом о буџетском систему  и контном оквиру за буџетски систем  примењен је готовински – 

бруто принцип и обрачунски  принцип у Билансу стања. 

Примењене рачуноводствене политике при обрачуну су следеће: 

 Расходи за запослене су у складу са законским прописима  и интерним актима општине Топола. 

 Коришћење роба и услуга исказани су у складу са стварним трошковима и у складу са поднетом 

документацијом. 

 Обрачун потрошње  и залиха горива и лож уља у складу са пописом – 31.12.2020. год., вршен је по 

просечним набавним ценама. 

 Субвенције и дотације су исказане у завршном рачуну у складу са стварним трошковима и планираним 

средствима Одлуке о буџету. 

 Остали расходи и Административни трансфери су исказани у складу са веродостојном документацијом 

и планираним средствима Одлуке о буџету. 

 Отписана вредност основних средстава је утврђена обрачуном амортизације по прописаним 

минималним стопама. Ревалоризација није рађена. 

 Потраживања и обавезе су исказане у складу са извешатајем Комисије за попис обавеза и потраживања 

Решењем Начелника општинске управе општине Топола донетим у складу са извештајем централне 

комисије Општинске управе општине Топола  за попис основних средстава, ситног инвентара и материјала, 

обавеза и потраживања, готовог новца и новчаних еквивалената. Код потраживања и обавеза није се вршила 

исправка вредности већ је став комисије био да се иде на директно искњижавање, а у складу са Законом о 

облигационим односима. 

 Утврђен финансијски резулатат је исказан у складу са законским прописима који регулишу ову 

материју. 

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 12. 

У складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину и извршеној консолидацији по Одлуци 

извршење је (у 000 динара): 

1. Укупно остварени текући јавни приходи и приливи                                                      592.703 

2. Укупно распоређени текући јавни расходи и издаци                                                       574.450 

3. Распоређено на буџетске кориснике                                                        574.450 

4. Суфицит   из буџетских средстава                                                       18.253 

5. Пренета буџетска средства из претходне године                                  35.507 

6. Укупан суфицит                                                                                                                     53.760 

Члан 13. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и расходи и издаци у извештају о извршењу 

прихода и примања, расхода и издатака у 2020. години према економској класификацији, расподела прихода 

по корисницима, а у складу са планираним средствима по Одлуци о буџету приказани су у табели - 

Извештај о извршењу прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Топола за 2020. годину. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Одлуком о завршном рачуну бyџета, чланови од 1-5 представљају изводе из прописаних образаца од 1-5 

који су прилагођени састављању завршних рачуна буџетских корисника. 

Члан 15. 

Извештај о извршењу прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Топола за 2020. годину из 

члана 13. представља посебан део одлуке и саставни је део исте.  

Члан 16. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Топола за 2020. годину, заједно са Извештајем о извршењу 

прихода и примања  и расхода и издатака буџета општине Топола за 2020. годину доставити Министарству 

финансија  Републике Србије. 

Члан 17. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-314/2021-05-I                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 19.06.2021. године                                                                                              Владимир Радојковић с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ  за доношење  Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Топола за 2020. годину садржан је 

у члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018), где је у оквиру надлежности општине утврђено тачком 3. овог члана да општина доноси 

буџет и завршни рачун. 

Садржај завршног рачуна утврђен  је Законом о буџетском систему, чланови од  77-79 („Службени гласник 

РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020). 

При изради нацрта Одлуке коришћенa  су следећа акта: 

 Закон о финансирању локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-

усклађени дин.изн.,125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015- усклађени дин.изн., 83/2016- усклађени дин.изн., 

91/2016- усклађени дин.изн., 104/2016- усклађени дин.изн, 96/2017- усклађени дин.изн., 89/2018- усклађени 

дин.изн., 95/2018-др.закон, и 86/2018- усклађени дин.изн), 

 Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/2006, 111/09, 99/2011-др.закон и 62/2013-

др.закон), 

 Закон о буџету РС за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 84/2019), 

 Уредба о буџетском рачуноводству  („Службени гласник РС“ број 125/03, 12/06 и 27/2020),  

 Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем  („Службени гласник РС“ број 

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/18, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 

84/2019), 

 Правилник о начину припреме,састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава  („Сл. гласник РС“ бр. 18/2015 и 104/2018), 

 Правилник о роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. 

гласник РС“ бр. 118/2013 и 137/2014), 

 Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 

(„Сл. лист СРЈ“ бр. 17/97 и 24/2000) и 

  Одлука о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник“ РС број 17/2019 и 10/2020). 

Буџетом за 2020. годину планирано је 619.722.147 хиљада динара - текућих буџетских прихода и примања, 

као и 82.348.523 хиљада динара осталих текућих прихода и примања- из осталих извора финансирања што 

укупно са планираним затеченим средствима на рачунима КРТ-а  31.12.2019.год. ( пренета средства из 2019. 

године) планирана за покриће расхода у 2020. години износи 702.070.670 хиљада динара. 

Укупно остварени текући  буџетски приходи и примања су 537.810.064 хиљада динара што је у односу на 

план прихода и примања-извор финансирања-01 чини остварење буџета од 91%. Укупно остварени 

буџетски приходи и примања са пренетим средствима из 2019. године су 565.113.643 што је око 92 % у 

односу на план. 

Укупно остварени текући буџетски приходи и примања из свих извора финансирања са пренетим 

средствима из 2019. године  у односу на укупан план буџета су 89,47%   

У складу са оствареним приходима, динамиком прилива средстава у буџет, вршена је расподела средстава 

буџетским корисницима поштујући при том приоритете и равномерност у расподели у складу са планом и 

одобреним апропријацијама. 

Укупно остварени расходи и издаци-извор финансирања 01 су 511.352.918 хиљада динара, (83% у односу на 

план), а из осталих извора финансирања су 63.096.722 хиљада динара, што укупно износи 574.449.640 

хиљада динара, односно 81,82% у односу на план. 

Разлика између прихода и примања у буџету, узимајући у обзир и пренета средства из 2019. године и 

укупних расхода и издатака извршених  у 2020. години, представља стање КРТ-а на дан 31.12.2020. године у 
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износу од 53.760 хиљада динара (91 подрачуна у систему КРТ-а), као и стање на девизном рачуну општине 

Топола код НБС у износу од 649 хиљада динара, што представља укупан салдо готовине на крају 

2020.године од 54.409 хиљада динара. 

Средства  у укупном  износу од 1.815 хиљада динара су умањена из разлога што се односе на кориснике 

средстава буџета РС који се налазе на КРТ -у, јер је њихове текуће рачуне Управа за трезор укључила у 

систем  КРТ-а општине Топола због седишта корисника . 

 ОБРАДИЛА                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

 Маргарета  Живановић с.р.                                                                                                       Јасна Миљковић с.р.  

-6- 

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/20019, 73/2010, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 105/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“' број 129/2007, 83/2014-др. Закон и 47/2018) и члана 15.став1., тачка1. и 40. став 1., тачка 2. Стаута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) 

Скупштина општине Топола је на седници дана 19.06.2021. године, донела 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2021. годину (у даљем тексту: буџет),  
састоје се од: 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 676.016.055,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 674.366.055,00 

- буџетска средства 643.605.825,00 

- сопствени приходи 0,00 

- донације 30.660.230,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.650.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 563.397.879,00 

- текући буџетски расходи 529.745.208,00 

- расходи из сопствених прихода 0,00 

- донације 33.652.671,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 159.928.901,00 

- текући буџетски издаци 158.992.292,00 

- издаци из сопствених прихода 0,00 

- донације 936.609,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -47.410.725,00 

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

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -47.410.725,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 0,00 

Неутрошена средства из претходних година 53.760.725,00 

Издаци за отплату главнице дуга 6.350.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 47.410.725,00 

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

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 676.016.055,00 

1. Порески приходи 71 415.600.000,00 
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1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 268.500.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 104.550.000,00 
1.4. Остали порески приходи 714 25.900.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 16.650.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 63.229.050,00 
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 3.200.000,00 
4. Донације 731+732 710.230,00 

5. Трансфери 733 191.626.775,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.650.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 723.426.780,00 

1. Текући расходи 4 563.497.879,00 
1.1. Расходи за запослене 41 150.779.601,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 225.441.027,00 

1.3. Отплата камата 44 400.000,00 
1.4. Субвенције 45 41.600.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 48.883.731,00 

1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви 48+49+4 
64+465 

40.504.834,00 

1.7. Трансфери 463 55.888.686,00 
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 159.928.901,00 
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

 0,00 

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

2. Задуживање 91 0,00 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  6.350.000,00 

3. Отплата дуга 61 6.350.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6.350.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 
4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 

3, извор финансирања 13) 

3 12.370.751,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА(класа 3, извор финансирања 14) 

3 0,00 

Члан 2. 

Буџет општине Топола за 2021. годину састоји се од прихода и примања у износу од 729.776.780 

динара и расхода и издатака у износу од 729.776.780 динара. Потребна средства за финансирање 

буџетског дефицита у износу од 47.410.725 динара и отплате дуга у износу од 6.350.000 динара, 

обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 

53.760.725 динара. 

Члан 3. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 9.600.000 динара и 

користиће се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе које се у току 

године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 200.000 динара и 

коритиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему 

Члан 4. 

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 7.700.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 73.989.400,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 6.960.000,00 
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4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 17.320.123,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 19.900.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 60.595.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 68.936.900,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 87.994.048,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 55.577.686,00 

10   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 11.591.000,00 

11   СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 51.467.371,00 

12   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 12.603.000,00 

13   РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 25.261.399,00 

14   РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 25.039.313,00 

15   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 177.307.924,00 

16    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 14.993.616,00 

17    ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 12.540.000,00 

Укупно за БК 729.776.780,00 

Члан 5. 

Еконо

м. 
класи
ф. 

Ред. 
број 

Опис 2021. 2022. 20

23

. 
1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    
511 1. Изградња канализације Ваганац-Митровчић: 2.520.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 2.520.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 2.520.000,00    

 2. Изградња фекалне канализације у улици Николе 
Граовца у 
Тополи: 

15.810.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 15.810.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 15.810.000,00    

 3. Измештање и реконструкција фекалне канализације 

Дом здравља: 

23.350.000,00 0,00 0,00 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 23.350.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 23.350.000,00    

 4. Пројекат - Реконструкција, рационализација и 
одржавање јавне расвете: 

10.540.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2015    

  Година завршетка финансирања: 2030    

  Укупна вредност пројекта: 10.540.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 10.540.000,00    

 5. Реконструкција и доградња дела зграде 
Општинске управе општине Топола: 

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 0,00    
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 6. Реконструкција и прикључак централног грејања 
на гасовод Општинске управе општине Топола: 

4.552.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 4.552.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 4.552.000,00    

 7. Пројекат „Измештање инсталација,изградња 

паркинга, тротоара и улице око Визиторског 

центра“ у Тополи: 

14.520.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 14.520.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 14.520.000,00    

 8. Пројекат „Реконструкција тротоара у Тополи“: 3.630.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 3.630.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 3.630.000,00    

 9. Изградња водовда Р Опленац-Прокин гроб: 4.961.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 4.961.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 4.961.000,00    

 10. Изградња водоводне линије у насељу Клењак- 
Топола: 

18.810.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 18.810.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 18.810.000,00    

 11. Санација свлачионица СОФК „Карађорђе“ 
Топола: 

2.103.200,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 2.103.200,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 2.103.200,00    

 12. Изградња прикључног гасовода објекта Дома 
здравља  

1.723.000,00 0,00 0,00 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

  ,,Свети ЂорЂе,, у Тополи:    

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 433.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 433.000,00    

 13. Израда ПТД за реконструкцију и санацију зграде 
ПУ „Софија Ристић” Топола: 

2.838.147,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 2.838.147,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 2.838.147,00    
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 14. Реконструкција крова објекта забавишта ПУ 
„Софија Ристић”: 

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 0,00    

 15. Уређење школског простора оба објекта ПУ 
„Софија Ристић” Топола: 

1.800.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.800.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 1.800.000,00    

 16. Израда стазе -рампе за дечија и инвалидска 
колица у ПУ „Софија Ристић” Топола: 

3.552.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 3.552.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 3.552.000,00    

 17. Реконструкција и адаптација објекта забавишта 
ПУ „Софија Ристић“ -друга фаза: 

7.647.641,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.937.641,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 1.937.641,00    

 18. Изградња водоводне линије у О.Ш. „Карађорђе“: 2.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 2.000.000,00    

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у 

табели: 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

  Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ    
515 1. Успостављање јединственог управног места у 

општини Топола: 
800.000,00 0,00 0,00 

512 1. Успостављање јединственог управног места у 
општини Топола: 

2.096.762,00 0,00 0,00 

511 1. Успостављање јединственог управног места у 
општини Топола: 

2.815.238,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 5.712.000,00    

  Извори финансирања:    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 4.912.000,00 

   

  Приходе из буџета: 800.000,00    

 2. Пројекат-„Помоћ у кући за бољи живот старих у 
Тополи“: 

1.717.000,00 0,00 0,00 

 2. Пројекат-„Помоћ у кући за бољи живот старих у 
Тополи“: 

12.390,00 0,00 0,00 

 2. Пројекат-„Помоћ у кући за бољи живот старих у 
Тополи“: 

4.250,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.733.640,00    
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  Извори финансирања:    

  Донације од међународних организација: 0,00    

  Приходе из буџета: 173.344,00    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 1.560.296,00 

   

 3. Манифестација „Бадњи дан-Божић”: 552.600,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 552.600,00    

  Извори финансирања:    

  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година: 120.600,00 

   

  Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица: 112.000,00 

   

  Приходе из буџета: 320.000,00    

 4. Фестивал Дуо драме: 1.300.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 1.230.000,00    

  Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица: 70.000,00 

   

 5. Развој женског предузетништва на селу: 3.300.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 300.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 3.000.000,00    

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

200.000,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

95.000,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

0,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

8.704.500,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

50.000,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

50.000,00 0,00 0,00 

 6. Културно туристичка манифестација 
„Опленачка берба“: 

100.500,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

  Година завршетка финансирања: 2022    

  Укупна вредност пројекта: 9.200.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 6.300.000,00    

  Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00    

  Добровољне трансфере од физичких и правних 
лица: 1.900.000,00 

   

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у 

табели: 
Економ. 
класиф. 

Ред. 
број Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ    
423 1. Велика школска позорница: 120.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    
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  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 120.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 120.000,00    

 2. Промоција програма „Тополско лето“: 230.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 230.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 230.000,00    

 3. Ликовна колонија у Липовцу: 570.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 570.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 570.000,00    

 4. Рок концерт: 715.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 715.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 715.000,00    

 5. Слава општине Топола-Мала Госпојина: 425.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 425.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 425.000,00    

 6. Етно сајам у Тополи: 0,00 0,00 0,00 

 6. Етно сајам у Тополи: 1.890.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 1.890.000,00    

  Извори финансирања:    

  Трансфере од других нивоа власти: 1.590.000,00    

  Приходе из буџета: 300.000,00    

 7. Ефикасно управљање локалном јавном 
имовином: 

360.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 360.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 360.000,00    

 8. Родно и одговорно мањински програми-Модел 3 180.000,00 0,00 0,00 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 

 8. Родно и одговорно мањински програми -Модел 3: 420.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2021    

  Година завршетка финансирања: 2021    

  Укупна вредност пројекта: 600.000,00    

  Извори финансирања:    

  Приходе из буџета: 600.000,00    
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Укупно 

за раздео 
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 99.576.320,00 0,00 17.137.450,00 116.713.770,00 100,00 

 

Укупно 
за БК 

 0 ОПШТИНА ТОПОЛА 99.576.320,00 0,00 17.137.450,00 116.713.770,00 100,00 
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IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 9. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. и пројекцијама за 2022. и 

2023. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о      

буџетском систему ( ,,Службени гласник РС'' бр.54/2009,73/2010,101/2010.101/2011,93/2012,62/2013,63/2014,108/2014,142/2014,68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016 ,113/2017,85/2018, 31/2019 и 72/2019), и Закона о 

начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник 

РС“ број 68/2015 и 81/2016-одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

планирана су у складу са упуством Министарства финансија. 

Члан 10. 

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

Председник општине. 

Члан 11. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер(руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,издавање налога за 

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

припадају буџету. 

Члан 12. 

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

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је 

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

делатности Општинске управе. 

Члан 13. 

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

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

по истеку шестомесечног,односно деветомесечног периода. 

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

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

између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

Члан 14. 

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

председник општине или општинско веће. 

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

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

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

донети председник општине а исту верификовати на општинском већу. 

Члан 15. 

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

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

систему. 

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

поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 

10%,уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

Члан 16. 

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

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

депонују на консолидованом рачуну трезора 

Члан 17. 

Обавезе које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

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

преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,на 
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основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до  

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

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

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

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

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

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у 

току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Oдлуком. 

Члан 18. 

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

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

другачији метод. 

Члан 19. 

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

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

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

Члан 20. 

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

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

гласник РС“,број 91/2019). 

На набавке истоврсних добара, услуга или радова примењиваће се одговарајући поступци набавки у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Члан 21. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

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

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

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

Члан 22. 

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

који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

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

сталне трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

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

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

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

Члан 23. 

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

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

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

Члан 24. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу 

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

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

Члан 25. 

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

однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата нису 

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

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

Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку 

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

амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 27. 

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

ствари којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета, не плаћају закуп у 2021, 

осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности. 

Члан 28. 

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

кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са 
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одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 

68/2015). 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, 

средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години,која су овим корисницима пренета 

у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2021. годину. 

Члан 30. 

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

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

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

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

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

у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

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

промени обима буџета. 

Члан 31. 

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

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

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

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

управе надлежном за финансије. 

Члан 32. 

У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 

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

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

у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених. 

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 

буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Члан 33. 

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

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

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

одобрених апропријација. 

Члан 34. 

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

Министарству надлежном за послове финансија. 

Члан 35. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-315/2021-05-III                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.06.2021. године                                                                                           Владимир Радојковић с.р 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за предлагање Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021.годину- 

Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину је у складу са чланом 63.Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019 и 149/2020) 

којим је предвиђено да се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне власти, 

усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на 

нижем,вишем или истом нивоу, чланом 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/07,83/2014- др.Закон, 101/2016- др.Закон и 47/2018) којим је предвиђено да Скупштина општине доноси 

буџет, чланом 15. став 1. И 40. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

2/2019) и чланом 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 

Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола 

1. Усклађивање Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 

14/2020) са пренетим неутрошеним буџетским средставима и средставима из осталих извора буџетских 

корисника на дан 31.12.2020. године у износу од 53.760.725,00 динара. 
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2. Предлог нацрта Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину израђен је на 

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

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

податке о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у претходном периоду 

(01.01.2021.-31.05.2021.год.) као и процене и пројекције кретања финансијских параметара до краја године, 

обрадио захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене и сагледао које активности не могу 

бити реализоване у 2021. години, а планиране су буџетом, односно које би се активности могле окончати до 

краја 2021. године и доставио предлог одлуке извршном органу. 

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ПРВОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ 

ПРИХОДИ 

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

извора финансирања - ( у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2021. годину – „Службени гласник 

СО Топола“, број 14/2020) за 40.744.490,00 динара,повећање за 5,91%. Код појединих прихода и примања 

увећали смо планирана средства на основу остварења прихода и примања у претходном периоду 

(01.01.2021.-31.05.2021. год.) и процене остварења тако планираних прихода и примања до краја године који 

значајно учествују у укупним приходима и примањима буџета општине (порез на зараде, порез на приходе 

од самосталних делатности, порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе, приходи од новчаних 

казни запрекршаје,меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године): 

- Порез на зараде – повећање за 22% 

-Порез на приходе од самосталних делатности- повећање за32% 

- Порез наприход од давања у закуп покретних ствари – повећање за 17% 

- Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе – повећање за 8% 

- Приходи од новчаних казни за прекршаје – повећање за 24% 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године -повећање за 83% 

Код појединих прихода и примања смањили смо планирана средства (боравишна такса, накнада за заштиту 

и унапређење животне средине, акцизне на гасна уља,накнада за коришћење грађевинског земљишта, 

допринос за уређивање грашевинског земљишта, такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина). 

На основу напред наведеног: Текући приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања 

укључујући пренета неутрошена средства за посебне намене из 2020. године износе 729.776.780 динара 

- Приходи и примања из буџета члан 7, Одлуке, (II Посебан део, колона 3 табеле – План прихода 2021 – 

Извор 01) планирани су у износу од 682.716.749 динара 

- Приходи из осталих извора члан 7, Одлуке, (II Посебан део, колона 5 – Извор 05-13, донације, трансфери) 

у износу од 47.060.031 динара. 

Укупно планирани приходи ипримања укључујући пренета средства из 2020. год. (53.760.725 динара), 

износе 729.776.780 динара. 

1. Претходни буџет – 689.032.290 динара 

2. Ребаланс – 729.776.780 динара. 

РАСХОДИ 

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

средстава по Програмима, програмским активностима и пројектима. Корисници буџета су извршили 

неопходне измене у својим финансијским плановима према својим потребама. Обухваћена су средства која 

су добијали решењима надлежних извршних органа распоредом из текуће буџетске резерве и променом 

апропријација, а у складу са Законом о буџетском систему. 

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе 

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – укупно повећање за 20.000 динара (усклађивање плана, односно 

повећање на категорији расхода- Социјална давања запосленима). 

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ – укупно смањење за 1.225.000 динара (усклађивање плана, односно 

повећање на категорији расхода- Социјална давања запосленима ,накнада трошкова превоза и смањење 

расхода на ек.класификацијама-Расходи за запослене ), 

Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - смањење за 860.000 динара (усклађивање плана, односно повећање на 

категорији расхода- Услуге по уговору због права на накнаду чланова општинског већа који нису на 

сталном раду у органима општине, и смањење на ек.класификацији 411 и 412- Расходи за запослене ). 

Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 

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

11.650.160 динара (усклађивање плана на категорији расхода) на следећим категоријама и групама конта: 

- категорија-расходи за запослене-Социјална давања запосленима, а у складу са законским прописима-

примена Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 38/19), 
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- групи конта, Стални трошкови-услуге чишћења за 500.000 динара,услуге комуникација за 1.000.000 

динара, трошкови путовања за 100.000 динара, услуге по уговору-услуге образовања и усавршавања 

запослених и остале опште услуге на основу процене расхода за извршење до краја 2021. године, 

-групи конта Специјализоване услуге-геодетске услуге за 1.000.000,00 динара-за услугу снимања подземне 

инфраструктуре, а у циљу уписа имовине у јавну својину и остале специјализоване услуге, 

-групи конта Порези, обавезне таксме и казне за 219.389 динара -процена расхода за извршење до краја 

2021. године, 

-групи конта Накнада штете за повреду или штету насталу услед ел.непогода-повећање за 210.000 динара 

процена расхода за извршење до краја 2021. године, 

-групи конта 512-Машине и опрема-набавка административне опреме-канцеларијске опрема и рачунарске 

опрема, повећање за 451.000 динара, 

Смањење 

Одустало се од спровођења пројекта –Реконструкција и доградња дела зграде у општинској управи општине 

Топола планиран на економ.класификацији 511-Зграде и грађевински објекти у износу од 11.070.000динара 

- програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 9.600.000 динара 

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

- програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва планирана је у износу од 200.000 динара 

(троши се у складу са чланом 70. ЗОБС), 

-Пројекат -Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод ОУ Топола, нема измена 

-Планиран нов пројекат- Успостављање јединственог управног места у општини Топола у укупно износу од 

5.712.000 динара, од чега 4.912.000 динара се финансира средствима из буџета Републике а део у износу од 

800.000 динара средствима локалног буџета. 

Програм 2 - Комуналне делатности – 

-програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге-смањење за 3.267.702 динара, а на 

основу праћења реализације услуге у претходном периоду-01.01.-31.05.2021. година, 

-Пројекат-Изградња водоводне линије у насељу Клењак- смањење за 550.000 динара у складу са 

закљученим уговором за извођење радова 

Програм 3 - Локални економски развој 

– смањење за 4.750.000 динара и то у оквиру програмске активности 1501-0002-Мере активне политике 

запошљавања. 

Програм 4-Развој туризма 

-програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде, планирана су средства за набавку 

монтажних објеката, штандов аи тезги у износу од 1.100.000 динара. 

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 

– повећање за 5.000.000 динара на програмској активности 0101-0002-Мере подршке руралном развоју због 

планирања нових подстицаја за пољопривреднике 

Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине – 

-програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине-специјализоване услуге по 

Програму за заштиту животне средине-нема промена, 

-програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, повећање за 1.250.000 динара наиме израде 

ПТД за изградњу и санацију канализационе мреже, 

-програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, специјализоване услуге/одржавање 

депоније нема промена. 

-Планирана нова програмска активност 0401-0006- Управљање врстама отпада за чије спровођење су 

опредељења средства у износу од 2.500.000 динара за превоз комуналног отпада. 

- Пројекат - Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи,повећањ 4.820.000 динара. 

Пројекат - Реконструкција фекалне канализације у деловима улица Душана Радовића и Светозара Марковић 

у Тополи, повећање за 18.510.000 динара. 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање 

-програмска активност 2001-001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, 

повећање за 4.849.210 динара, на групи конта- Расходи за запослене 

41,ек.класификацији 425-Текуће поправке и одржавање. 

- У 2021. години одустаје се од реализације Пројекта –Реконструкција крова објекта забавишта ПУ „Софија 

Ристић“ из техничких разлога, 

-Пројекат –Израда ПТД за санацију зграде ПУ „Софија Ристић“ нема промена, 

-Пројекат –Уређење школског простора оба објекта које користи ПУ „Софија Ристић“ у Тополи, смањење за 

6.552.000 динара, 

- Пројекат -Реконструкцији и адаптацији објекта ПУ „Софија Ристић“ -Друга фаза,повећање за 5.710.000,00 

динара 

- Пројекат Израда стазе-рампе за дечија и инвалидска колица у ПУ „Софија Ристић“ повећање за 1.198.500 

динара. 
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Програм 9 - Основно образовање, 

- Повећање за 3.506.000 динара на позицијама: 

-програмска активност 2002-0004-Функционисање основних школа-повећање расхода за путне трошкове 

ученика основних школа за 2.000.000 динара, 

-програмска активност 2002-0001-функционисање основних школа, повећање за 1.506.000 динара за замену 

столарије у ОШ „Карађође“ ИО у Крћевцу и санацију просторија у ИО Шуме ОШ „Милан Благојевић“ 

Наталинци. 

Програм 10 - Средње образовање и васпитање 

–програмска активност 2003-0001-функционисање средњих школа п овећање за 200.000 динара за поправку 

котла за грејање 

Програм 11-Социјална и дечја заштита 

-програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породици са децом повећање за 4.000.000 динара, 

Програм 12 - Здравствена заштита 

Пројекат- ,,Изградња прикључног гасовода објекта Дома здравља у Тополи“, повећање за 

1.290.000,00динара у складу са преузетим обавезама из предходне године. 

Програм 13 - Развој културе и информисања 

-програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, код ИКБС- Библиотеке, 

повећање за 496.000 динара, а код Културног центра смањење за 561.469 динара, нагрупи конта расходи за 

запослене. 

Програм 14 - Развој спорта и омладине 

-програмска активност 1301-0001- Подршка локланим спортским организацијама,удружењима исавезима 

смањење за 5.955.000 –(одустало се од набавке мини бус-а), планирана су средства заизраду ПТД за 

изградњу трибина у износу од 500.000 динара и повећање СОФК „Карађорђе“ уизносу од 3.500.000 динара. 

-програмска активност 1301-0002-подршка школском спорту, увећање за 1.000.000 динара 

-Пројекат 1301-01 Санација свлачионица СОФК „Карађорђе“ увећање 506.000 динара, 

Програм 17- Енергетска ефикасност 

-увођење нове програмске активности 0501-0001- Енергетски менаџмент, планирана су средства у износу од 

2.000.000 динара за енергетску ефикасност. 

Раздео 5 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

–програмска активност 0602-0004-Општинско правобранилаштво, нема промена Економски ефекти прве 

измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa Буџетска равнотежа између прихода и расхода је овом 

Одлуком успостављена, а реализација расхода и издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и 

примања поштујући при томе принципе приоритета и хитности остварења појединих расхода и издатака. 

Обрађивач                                                                                                                                 Руководилац одељења 

Маргарета Живановић                                                                                                                       Јасна Миљковић 

-7- 

На основу члана 77. и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 113-2017-др. закон и 95/2018), члана 40. став 

1. тачка 18. Статута општине Топола („Службени гласник РС“, број: 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број: 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 19.06.2021. године усваја: 

  

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

за 2021. Годину 

 

Члан 1. 

У Кадровском плану општине Топола за 2021. годину („Службени gласник СО Топола“ бр.14/20) тачка1. 

мења се и гласи: 

1. Постојећи број службеника и намештеника у мају 2021. 

а) Попуњена радна места на неодеђено радно време службеника, намештеника и радна места 

слижбеника на положају. 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, службеник на положају 1 

Руководилац Одељења за општу управу  1 

Радни односи и персоналне евиденције 1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 
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Административни послови за потребе Одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 1 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови вођења бирачког списка 1 

Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  1 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 

Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета 

животне средине 1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Послови финансијске контроле и извршења буџета 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Контролор ликвидатор  1 

Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека рачуноводства и контроле 1 

Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних 

евиденција директног буџетског корисника 1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и 

туризам 1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 

Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области 

друштвене бриге о деци 1 

Стручни послови за јавне набавке 1 

Послови набавке и административно технички послови 1 

Шеф одсека локалне пореске администрације 1 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 

Комунални редар за област грађевинарства 1 

Управљање и вођење инвестицијама 1 

Програмерски и оперативни послови 1 

Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и 

Штаб за ванредне ситуације 2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 
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Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 

б) Службеници и намештеници по звањима 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Самостални саветник 7 

Саветник 10 

Млађи саветник 2 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 26 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 

1.1. Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Саветник  1 

Млађи саветник 1 

1.2 Радни однос на одређено време (у кабинету председника) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета  1 

Пословно технички секретар  1 

Помоћник председника општине Топола                                                                              1 

1.3 Приправници 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Персонални послови 1 

Члан 2. 

У тачки 2. Кадровског плана општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ бр.14/20) 

табаларни приказ под а) се брише, под б) мења се и гласи: 

б) Планирани број запослених са радним односом на неодеђено време за чијим радом постоји потреба 

у Општинској управи општине Топола за 2021. годину, за који се доноси кадровски план 

У истој тачки табела 1.1 мења се и гласи: 

1.1.  Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 

РАДНА МЕСТА  БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

240-ЕСПБ бодова 3 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Полозај у  II  групи-службеник на положају 1 

Самостални саветник 12 

Саветник 16 

Млађи саветник 4 

Сарадник 11 

Млађи сарадник / 

Виши референт 28 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 
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180-ЕСПБ бодова 2 

IV- ССС 1 

Намештеник / 

Табела 2.2 мења се и гласи: 

Радни однос на одређено време (у кабинету председника) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета председника 1 

Пословно технички секретар  1 

Помоћник председника општине Топола 2 

Табела 2.3 мења се и гласи: 

Приправници 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема 2 

Виша стручна спрема  1 

Средња стучна спрема 1 

Члан 3. 

После тачке 4 додаје се тачка 5 која гласи: 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И РАДНА МЕСТА 

СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Саветник- Буџетски инспектор 1 

Самостални саветник- Интерни ревизор 1 

 

Досадашње тачке 5 и 6 постају тачке 6 и 7. 

Члан 4. 

Тачка 6. Мења се и гласи 

Постојећи број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву у мају 2021. годинe 

СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, службеник на положају 1 

Радна места службеника и намештеника 58 

Радна места на одређено време (повећан обим посла) 2 

Радни однос  на одређено време (у кабинету председника) 3 

Приправници 1 

Општинско првобранилаштво  2 

Члан 5. 

Тачка 7 мења се и гласи: 

Планирани број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву у 2021. години  

СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник општинске управе, положај у I група 1 

Заменик начелника општинске управе полозај у II група 1 

Радна места службеника и намештеника                   73 

Радна места на одређено време (повећан обим посла) 6 

Радни однос  на одређено време (у кабинету председника) 4 

Приправници 4 

Општинско првобранилаштво 2 

Службе за буџетску инспекцију и интерну ревизију 2 

Члан 6. 

У осталом делу, Кадровски план општине Топола за 2021. годину остаје непромењен. 

Члан 7. 

Измена Кадровског плана општине Топола за 2021. годину ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-245/2021-05-I                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р.                                                                                         
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 11, 13. и 29. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 40. став 1. 

тачка 19. и 39. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и  члана 154. Став 2. 

и 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Предлога концесионог акта за поверавање обављања  

комуналне делатности линијског приградског превоза путника   

на територији општине Топола  

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности  линијског приградског 

превоза путника на  територији општине Топола. 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на  територији општине Топола. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке предложени Концесиони акт из члана 1. ове Одлуке постаје Концесиони акт 

за поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији 

општине Топола. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                  ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-335/2021-05-I                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 19.06.2021. године                                                                                               Владимир Радојковић с.р. 
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ПРЕДЛОГ КОНЦЕСИОНОГ АКТА 

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

1. ПОЈАМ КОНЦЕСИЈЕ 

 

Чланом 10. став 1 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/16) је дефинисано да је концесија, у смислу овог закона, уговорно или 

институционално ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално 

коришћење природног богатства,  добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у 

својини јавног тела или обављање делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном 

партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране 

приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално 

коришћење предмета концесије. 

Чланом 10. став 2 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011,15/2016 и 104/16) прописано је да су посебни облици  концесије концесија за јавне радове и 

концесија за јавне услуге. 

Чланом 10. став 4 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/16) одређено је  да  концесија за јавне услуге, у смислу овог закона, јесте уговорни 

однос истоветан уговору о јавној набавци услуга у складу са законом којим се уређују јавне набавке, ако се 

накнада за пружене услуге  састоји или од самог права на комерцијално коришћење, односно пружање 

услуга или тог права заједно са плаћањем. 

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ  

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности приградског превоза путника на 

територији општине Топола у целини, једном приватном партнеру односно концесионару. Основни разлог 

поверавања делатности приградског превоза путника на територији општине Топола, као обједињеног 

пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из 

искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника. Наиме, 

разматрањем функционисања приградског превозa путника на територији општине Топола утврђени су 

основни недостаци у систему превоза. Чињеница је и да је с обзиром на број путника, цену возила, плате 

запослених и друге издатке, формирање јавног предузећа економски неодрживо. Предмет јавног уговора 
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који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер односно концедент закључити са приватним 

партнерима је обављање комуналне делатности превоза путника на територији општине Топола. 

Предмет концесије у општини Топола - МРЕЖА ЛИНИЈА 

1. Топола - Горович - Наталинци – Шуме 

2. Топола - Наталинци -Клока 

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

4. Топола - Загорица  

5. Топола - Јеленац – Рајковац 

6. Топола - Доња Шаторња – Д.Трешњевица-Јарменовци II 

7. Топола –Божурња–Мамутовац- Овсиште 

8. Топола-Метеризе-Винча (школа)-Пласковац (школа)-Топола 

9. Топола-Липовац 

2.1. Основни подаци о општини и приказ тренутног стања 

Подручје општине Топола налази се у средишњој Србији, у североисточном делу Шумадијског округа који 

чини 7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом државних путева, Топола је повезана са суседним 

општинама Крагујевац (40 kм), општином Подунавског округа: Смедеревска Паланка (30 км), Општином 

Града Београда: Младеновац (25 kм), и са општином Горњи Милановац (40 км) који припада Моравичком 

округу. Кроз теритирију општине Топола пролазе важни државни путеви интегрисање у шире просторне 

целине, као и повезивање са непосредним окружењем. 

Општина Топола обухвата 31 насеље, од чега је 30 сеоских. Укупна површина административне општине 

Топола износи 356,45 км2 и подељена је на 29 катастарских општина. Према попису становништва из 2011. 

године, општина Топола је имала 22.329 становника. 

Данас општина Топола броји око 22.000 становника. На развој општине значајно су утицали друштвени 

процеси који су се дешавали крајем 20. и почетком 21. века. У општини Топола се приградско 

становништво традиционално бави виноградарством, повртарством и сточарством, док је градски део 

становништва запослен у неколико мањих фирми. Због великих туристичких потенцијала који се не користе 

у довољној мери, Топола би могла да се сврста у веома интересантну туристичку дестинацију. Општина је 

еколошки погодно место за туризам и има веома добру путну инфраструктуру. 

Површином од 356 km2 Топола представља управно-административно седиште истоимене општине у чији 

састав улази 31 насеље, од којих је само општински центар Топола градског, односно урбаног типа, а 

преосталих 30 сеоског карактера. У административно-територијалном погледу, општина Топола улази у 

састав Шумадијског округа, са укупно 22.329 становника и просечном густином насељености од 63 

становника на 1 km2.  

Просечна годишња стопа раста становништва је негативна, што указује на присуство проблема 

депопулације у скоро свим насељима општине. У последњем међупописном периоду, запажа се смањење 

броја становника на нивоу општине за 11,7%. 

Степен урбанизације показује да је у највећој мери, односно, као основна привредна делатност у општини 

Топола, пољопривреда, с обзиром да пољопривредно земљиште заузима 76% од укупне површине. 

Исељавања из појединих делова општине, првенствено је било ка граду и индустријској зони и условило је 

значајну концентрацију становништва у општинском центру и све веће диференцирање општине у погледу 

густине насељености. 

У општини Топола у 7.040 домаћинстава живи 22.329 становника претежно српске националности (97,6%). 

Природни прираштај износи -6,5‰, а просечна густина насељености 63 становника по км2.  

Полна структура општине Топола указује на незнатно већи удео женског становништва у односу на 

мушко, по попису 2011. године 50,05% од укупног становништва чине жене, а 49,95% мушкарци. 

 

Подручје Пол Укупно 
0-19 20-39 40-59 60≤ ИС 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %  

 

Општина 

С 22329 4276 19,1 5220 23,4 6542 29,3 6291 28,2 1,5 

М 11153 2215 19,9 2800 25,1 3301 29,6 2837 25,4 1,3 

Ж 11176 2061 18,4 2420 21,7 3241 29,0 3454 30,9 1,7 

 

Градско 

подручје 

С 4973 928 18,7 1333 26,8 1500 30,2 1212 24,4 1,3 

М 2397 499 20,8 690 28,8 693 28,9 515 21,5 1,0 

Ж 2576 429 16,7 643 25,0 807 31,3 697 27,1 1,6 

 

Сеоско 

подручје 

С 17356 3348 19,3 3887 22,4 5042 29,1 5079 29,3 1,5 

М 8756 1716 19,6 2110 24,1 2608 29,8 2322 26,5 1,4 

Ж 8600 1632 19,0 1777 20,7 2434 28,3 2757 32,1 1,7 

Извор података - ″Књига 2 – Старост и пол″ - попис 2011. -  Републички завод за статистику, Београд 
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Према подацима о демографској старости и по критеријумима за њихово одређивање, становништво 

општине Топола, спада у категорију дубоке демографске старости, што потврђују подаци да је просечна 

старост 44,3 година, 19,1% од укупног становништва је становништво млађе од 20 година, 23,4% 

становништва је старости од 20-39 година старости, 29,3% становништва припада старосној групи од 40-59 

и 28,2% од укупног становништва је старије од 60 година. 

Предшколска установа „Софија Ристић“ је једина установа оваквог типа у општини Топола, и карактерише 

је велика бројност група, тако да има и преко норматива за нормално функционисање. Осим централног 

објекта предшколска установа има на засебној локацији посебан објекат у коме су смештена деца 

предшколског узраста. У току је проширење радног простора и додатно опремање. 

На територији општине Топола функционише пет основних школа: једна у градском насељу, а остале у 

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

јединице у другим насељима општине, тако да основне школе постоје у 21 насељу општине. Укупан број 

ђака у школама на територији општине Топола је 1.880, а највећи број ученка похађа Основну школу 

Карађорђе која је лоцирана у градском насељу. 

На територији општине Топола функционише једна средња школа – Краљ Петар I са 471 ученика и 57 

наставника. У оквиру школе је могуће похађати образовне профиле: гимназија, производња и прерада хране 

и машинство и обрада метала.  

Школа располаже школском економијом на којој ученици пољопривредног смера обављају праксу. 

Економија се бави сточарством, ратарством, воћарством и повртарством. 

Општина Топола има повољан саобраћајно - географски положај што је допринело развоју друмских 

саобраћајница на њеној територији. Од посебног значаја за саобраћај општине јесте магистрални путни 

правац М-23 Крагујевац - Топола - Београд који је до изградње аутопута Београд - Ниш био главна веза 

Крагујевца са Београдом. Поред тога, посебну важност имају и регионални путни правци Топола - 

Јарменовци - Горњи Милановац, Аранђеловац - Шаторња - Страгари и Наталинци - Смедеревска Паланка. 

Укупна дужина путне мреже на територији општине Топола износи 261 км, од чега 82% има карактер 

савременог коловоза. У структури путне мреже највеће учешће узимају локални путеви – 65% од којих је 

73% под савременим коловозом. 

Путну мрежу општине Топола чине: 

 државни путеви – 85,7км 

 општински путеви – 138,2км 

 улице у Варош Тополи – 45км 

 некатегорисани путеви – око 700км 

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

тако да кроз територију општине Топола пролазе следећи коридори путева рангирани у складу са 

Референтним системом путне мреже Републике Србије, као и важећим законским прописима и то: 

1. Деоница државног пута IБ реда број 16: Мали Пожаревац-Младеновац-Крагујевац. Пут се кроз 

градско подручје поклапа са улицама: Булевар Вожда Карђорђа, Солунских ратника и Пилота 

Зорана Томића. 

2. Деоница државног пута II реда број 149: Топола-Доња Шаторња-Рудник. Пут се кроз градско 

подручје поклапа са улицама: Булевар Вожда Карђорђа и Карађорђевом улицом. 

3. Деоница државног пута II реда број 150: Топола-Рача-Марковац-Свилајнац. Пут се кроз градско 

подручје поклапа са улицом: Милована Миловановића 

4. Деоница државног пута IБ реда број 23: Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Лазаревац-

Аранђеловац-Крћевац (веза са државним путем број 16) 

Одржавање државних путева врши управљач пута – „Путеви Србије“. 

Мрежу путева на територији општине чине и општински и некатегорисани путеви.  

Општински путеви на територији општине Топола су: 

 L-1, од М-23, веза у Белосавцима, потес: Вићија – Белосавци (Четворски крај) – Копљари (суседна 

општина Аранђеловац); Дужина пута је 5,2 км. Пут пролази кроз изузетно добро насељено подручје.  

 L-2, од М-23, веза у Белосавцима (код млина) – Белосавци (Горњи крај) – Копљаре (суседна општина 

Аранђеловац); Дужина пута је 4,5 км. Пут повезује два насељена подручја - Копљари, које припада 

суседној општини Аранђеловац и Белосавце, које припада општини Топола. Пут пролази кроз добро 

насељено подручје и омогућава комуникацију становништва две суседне општине. 

 L-3, од М-23 (скретање код ветеринарске амбуланте у Белосавцима) – Белосавци – Маскар – Рајковац – 

Клока – до R-109 (веза у Клоки); Дужина пута је 15 км. Пут пролази кроз подручје средње насељености. 

У путном појасу налазе се углавном  пољопривредна имања и мање шуме, док се већа насељеност јавља 

у центрима месних  заједница кроз које пут пролази. Користи се за одвијање аутобуског превоза путника 

и ученика. 

 L-4, од општинског пута L-3, веза у Белосавцима (код цркве) –Јеленац (центар села, код школе)-даље ка 

суседној општини Младеновац (М.З.Јагњило); Дужина пута је 3,5 км. Пут пролази кроз изузетно добро 

насељено подручје. Овај путни правац је изузетно саобраћајно оптерећен, јер представља најкраћу везу 
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између суседне општине Младеновац и М.З. Јеленац (општина Топола). Овим путем се одвија аутобуски 

саобраћај. 

 L-5, од М-23, веза у Белосавцима, потес: Вићија – Загорица – Маскар – до општинског пута L-3, веза у 

Маскару; Дужина пута је 8,3 км. Пут пролази кроз добро насељено подручје. Овим путем се одвија 

аутобуски саобраћај, првенствено за потребе превоза ученика до оближњих основних школа у 

Белосавцима и Тополи. 

 L-6, од М-4, веза у Јунковцу код гробља – Клока - до општинског пута L-3, веза у Клоки код млекаре; 

Дужина пута је 7 км. Пут повезује насељена подручја ( месне заједнице) Јунковац и Клоку са путем М-4; 

 L-7, од М-23, веза у М.З. Село Топола (Љубесело, Тадићи) –Жабари- Загорица – до општинског пута L-

5, веза у Загорици изнад цркве; Дужина пута је 12,8 км. Наведени пут пролази кроз више насељених 

места у различитим месним заједницама-Љубесело, Жабаре и Загорица. 

 L-8, од М-4 (први правац: Топола-Рача), веза у Жабарима код цркве – Горович -Горња Трнава – до 

општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави на раскрсници 300м испред школе на Витлини; Дужина пута 

је 7,5 км. Пут пролази кроз подручје средње насељености. Овим путем, на деоници од Жабара до 

Горовича се одвија аутобуски саобраћај, првенствено за потребе превоза ученика. 

 L-9, од М-23, веза у Горњој Трнави (потес: Крунска)–Горња Трнава (Витлина)-Шуме – Наталинци – до 

М-4 (први правац: Топола-Рача (преко Наталинаца)) веза у Наталинцима код пумпе. Дужина пута је 9,9 

км. Подручје кроз које пут пролази је средње насељености. У путном појасу (у непосредној близини 

пута) налазе се углавном пољопривредна имања. Овим путем се одвија аутобуски саобраћај за превоз 

путника и ученика. 

 L-10, од М-23, веза у Горњој Трнави (потес: Каменоресци)-до општинског пута L-9, веза у Горњој 

Трнави, потес: Витлина (код четворогодишње школе); Дужина пута је 2 км. Пут пролази кроз добро 

насељено подручје. 

 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; Дужина 

пута је 6,4 км. Пут пролази кроз подручје слабије насељености, односно кроз претежно шумско 

подручје. Првенствено има значај као интерна веза комуникације са другим општинским путевима. 

 L-12, од R-215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Горњој Трнави (потес: Јапанска) –

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

2,6 км. Наведени пут пролази кроз једну месну заједницу (Горња Трнава), али повезује центар највећег 

сеоског насељеног места на подручју општине Топола са путем М-23. Подручје кроз које пут пролази је 

средње насељености. Овим путем се одвија аутобуски саобраћај, јер пут пролази поред осмогодишње 

школе и Дома културе. 

 L-13, од R- 215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави код скретања за 

Светлић - Доња Трнава – до четворогодишње школе у Доњој Трнави; Дужина пута је 3,0 км. Пут 

пролази кроз слабо насељено подручје. Пут пролази кроз центар највеће насељене месне заједнице – 

Доња Трнава, где се налази и локална основна четворогодишња школа. Значајан је за саобраћај локалног 

становништва поменуте месне заједнице. 

 L-14, од R- 215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави код сеоског гробља - 

Црвено Брдо – Шуме – Павловац-до општинског пута L-9, веза у Наталинцима; Дужина пута је 6,8 км. 

Пут пролази кроз подручје средње насељености. Пут пролази поред локалне приватне  хладњаче. 

 L-15, од R- 215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави – Светлић (центар 

села, до школе); Дужина пута је 3,0 км. Пут пролази кроз средње до веома добро насељено подручје. 

Већа насељеност се јавља у центру месне заједнице Светлић, где се налази и локална основна школа. 

Пут има највећи значај за локално становништво са аспекта њихове међусобне комуникације и везе са 

путем R- 215.  

 L-16, од R-126, веза у Божурњи, потес: Метеризе – Божурња – Овсиште - до М-23, веза на Светињи; 

Дужина пута је 11,9 км. Пут пролази кроз подручје средње до веома добро насељености. На овом  путу, 

у М.З.Божурња налази се мост преко реке Јасенице из 1911. године (челични мост са решеткастим 

носачима и коловозном конструкцијом од дрвених талпи). Такође, пролази поред каменолома у МЗ 

Божурња који се интезивно користи за изгадњу путева свих категорија на овом подручју. 

 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; Укупна дужина овог пута је 8,5 км, од чега 

територији општине Топола припада 6,4 км. Њиме се остварује веза две суседне општине: Тополе и 

Крагујевца. Подручје кроз које пут пролази је средње насељености, а већа насељеност се јавља у 

центрима месних заједница (кроз које пут пролази) као што је нпр. центар М.З. Пласковац, где се налази 

и локална основна школа. У путном појасу (у непосредној близини пута) налазе се углавном воћњаци, 

пољопривредна имања и мање шуме. Крајеви кроз које пут пролази су познати по воћарству и уједно 

економски најразвијенији у општини Топола. Пут има нешто израженију  геометрију у виду  оштрих 

кривина и кратких праваца, што је последица брдовитог предела којим исти пролази. 
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 L-18, од R-126, веза у Винчи код кафане Волан– Винча (засеок Ђекићи) – до L-17, веза у Винчи код 

моста на локалној сеоској реци; Дужина пута је 4,8 км. Пут пролази кроз средње до веома добро 

насељено подручје. Пут пролази кроз центар месне заједнице Винча у којем је изграђен Пословни 

центар- Agrobusiness center, па има посебан значај за локално становништво као и за становништво 

осталих месних заједница у циљу доласка до поменутог пословног центра као и за транспорт 

пољопривредних добара. 

 L-19, од R-126, веза у Винчи (потез Ћумурана) – Пласковац (Максимовићи, Рајићи) –до L-17, веза у 

Пласковцу (код продавнице-кафане); Дужина пута је 5 км. Пут пролази кроз изузетно добро насељено 

подручје које је уједно и економски најразвијеније подручје општине Топола, где се становништво 

претежно бави воћарством. Пут пролази поред приватне групе постројења за обраду дрвета, производњу 

фасадног материјала и ливнице („МАТ продукт“). 

 L-20, од R-126, веза у Доњој Шаторњи (варошица) (раскрсница два државна пута другог реда: R-126 и 

R-215 (други правац: Горња Шаторња-Доња Трешњевица- Аранђеловац))– Горња Шаторња – Пријани; 

Дужина пута је 5 км. Подручје кроз које пут пролази је средње до веома добре насељености. Пут 

првенствено има значај за међусобну комуникацију становништва једне месне заједнице-Горња 

Шаторња, а затим и за остваривање везе са суседном општином Аранђеловац преко путног правца  R-

215. 

 L-21, од R-215, веза у Бањи (суседна општина Аранђеловац)– Липовац – Брезовац (суседна општина 

Аранђеловац)– до R-126, веза у Винчи, код игралишта; Дужина пута је 4,5 км. Подручје кроз које пут 

пролази је средње до веома добре насељености. Пут пролази у М.З. Липовац поред каменолома који се 

ограничено користи за насипање некатегорисаних путева због лошег квалитета камена. Овим путем 

(преко некатегорисаног прилазног пута) се локална фабрика неметала повезује са мрежом државних 

путева другог реда на подручју општине Топола, са тенденцијом кретања ка Београду. Такође, у 

близини пута се налази велика приватна фабрика за обраду камена. 

 L-22, од М-23, веза у Крћевцу, код локалног изворишта минералне воде – до Дома културе у М.З. 

Крћевац; Дужина пута је 1,0 км. Пут пролази кроз средње насељено подручје. Користи се за одвијање 

аутобуског саобраћаја ученика и путника. 

Друштвени производ, национални доходак и просечна плата по становнику на простору општине Топола је 

испод републичког просека. Доминатна привредна делатност је пољопривреда са обзиром да 

пољопривредно земљиште заузима 76% укупне површине општине. Захваљујући плодном земљишту и 

клими пољопривредне културе покривају око 27.835ha, те се већина становништва традиционално бави 

воћарством, виноградарством, повртарством, ратарством и сточарством. Гаји се и прерађује винова лоза и 

многе воћне врсте (шљива, јабука, бресква, вишња) које дају квалитетан род. У Краљевом и приватним 

винским подрумима производе се квалитетна вина. Велики део воћарске производње се извози на руско и 

тржиште других европских земаља или прерађује у Фабрици за прераду воћа и поврћа „Јарменовци А.Д“. 

Заступљени су и прерада метала и камена и хемијска индустрија. У селу Липовац је минерално налазиште 

калцијум карбоната. Веће приходе бележи и трговина, чиме привредна структура добија на 

диверзификацији. 

Према подацима АПР-а у Регистру Мере подстицаја и регионалног развоја (мапе), са стањем на дан 

31.12.2019. године, на територији општине Топола је регистровано 223 привредна друштва, 736 

предузетника, 127 удружења и 3 задужбине. 

Највише предузетника присутно је у секторима трговина 236 и занатство 160. Следе грађевинарство, 

саобраћај и пољопривреда (90, 80, 80). У делатности туризма запослено је 40 предузетника. 

Велики привредни системи у општини Топола, носиоци привредног развоја су Гоша - 12. Октобар у 

делатности мапинска обрада метала, са 84 запослених, и «Милан Благојевић» Наталинци у делатности 

Производња готове хране за домаће животиње са 46 запослених.  

Укупан број запослених на територији општине Топола износи 4.867 лица, од  тога  49,78% су  запослени у 

правним лицима (привредна друштва, установе, задруге и друге организације), 20,15% су приватни 

предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих и 30%  регистровани 

индивидуални пољопривредници. Стопа запослености, која се израчунава односом броја запослених на 

процењен број становника износи 24,16%. 

Када се посматра структура запослености по привредним секторима највише запослених је у прерађивачкој 

индустрији 17,96%, и трговини на велико и мало и оправка 14,8%. Следе сектори образовања 7,13% и 

државна управа и социјално осигурање 4,4%.  

Према подацима Националне службе за запошљавање укупан број незапослених лица на крају 2018. године 

износио је 1614. Број незапослених на 1000 становника је 79, док од укупног броја незапослених, 59% су 

жене. Од укупног броја незапослених, 32,6% су лица без квалификација. 

2.2. Циљеви пројекта 

Основни циљеви пројекта поверавања приградског превоза путника на  територији општине Топола путем 

јавно-приватног партнерства са елементима конецесије јесу усклађивање са важећом законском регулативом 

и ефикаснија организација превоза и то: 
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Нови конкурс је у складу са важећом законском регулативом, односно важећим Законом о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) којим је прописано да се на поступак поверавања 

обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, 

односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника 

комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.  

Чланом 11.став 1 тачка 6 Закона о јавно-приватном партнерству  и концесијама („Службени гласник РС“, 

бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) регулисано је да се концесија може дати за јавни превоз. 

Организација обављања приградског превоза путника на територији општине Топола  је у надлежности 

општине Топола, што је дефинисано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2015 и 47/2018), Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-др.закон), Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) као и 

општинском Одлуком  о јавном превозу путника на територији општине Топола („Сл .гласник СО Топола“, 

бр. 5/2018). 

Сходно наведеном, предмет концесије је поверавање обављања делатности приградског линијског превоза 

путника на територији општине Топола у целини, једном приватном партнеру.  

Реализација оваквих пројеката партнерства представља доказан ефикасан механизам за квалитетно 

решавање потреба реализације мобилности становника. Реализација у сектору комуналних делатности (а 

нарочито у аутобуском подсистему јавног превоза путника) се обезбеђује кроз синергију јавног и приватног 

партнера. 

Имплементација овог пројекта ће допринети побољшању и унапређењу предметне комуналне делатности, 

али и допринети стварању услова за дугорочна оптимална, трајна и квалитетна решења у унапређењу 

квалитета транспортне услуге, ефикасности и ефективности, функционисању, организацији и управљања 

целином транспортног система. Са друге стране, имплементацијом овог пројекта становницима општине 

обезбеђује се производња захтеваног обима и квалитета транспортне услуге која укључује реалне трошкове, 

уз повећање стабилности, поузданости, просторне и временске доступности система, под економски 

најповољнијим и еколошки прихватљивим условима.  

Концепт нове структуре и функционисања система јавног транспорта путника у општини, ће након 

имплементације овог пројекта обезбедити услове за спровођење континуалног процеса развоја и 

унапређења система у будућности имајући у виду реалне сопствене могућности општине Топола. 

3. РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ 

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској обавези општине да 

обезбеди организацију обављања јавног линијског превоза путника на територији општине, а што је 

дефинисано: 

• чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 

47/2018) прописано је да јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, 

организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице 

локалне самоуправе и такси превоза.       

• чланом 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-др.закон) је дефинисано да општине преко својих органа у складу са Уставом и 

законом уређују и обезбеђују обављање и развој комуналне делатности - линијског градског и 

приградског превоза путника у друмском саобраћају, 

• чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) је дефинисано 

да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од 

значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне 

самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од 

општег интереса, али и да је као комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност 

градског и приградског превоза путника, 

• чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) је 

прописано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, 

материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за 

техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности 

и њихов развој, 

• чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) је 

нормирано да јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања 

комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 

комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући 

нарочито: 

-одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито: здравствену 

и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова 
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испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност 

у пружању услуга; 

-развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање 

организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

-сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним законом који уређује 

одређену комуналну делатност; 

-ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности 

успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим активностима када за 

то постоји могућност; 

-конкуренцију у обављању делатности. 

• чланом 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) је одређено и  

да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу одлуке купштине јединице 

локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим кад се 

оснива јавно предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се 

финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, 

примењују се одредбе закона којим се уређује  јавно-приватно партнерство и концесије. 

Кроз организацију обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Топола 

потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ученика до образовних установа као и запослених до 

радних места, али и других категорија грађана општине који исказују захтеве за коришћењем услуга 

приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општинa је дужна да обезбеди 

потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних 

могућности корисника услуга и материјалних могућности општине. 

Како општинa нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности приградског превоза путника, 

неопходно је основати јавно предузеће или спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, 

односно поверавања обављања комуналне делатности превоза путника у приградском саобраћају на 

територији општине Топола, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16),  како би се обезбедио адекватан превоз грађана, а 

посебно оних лица која нису у могућности да користе алтернативне врсте превоза или би им то с обзиром на 

њихово имовинско или психофизичко стање било отежано. 

Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања (материјално, 

техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности приградског превоза 

путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање 

паркинг простора и административно-управних објеката и значајне расходе за зараде запослених), а 

присутне негативне тенденције на одрживост приградског превоза (депопулација и коришћење 

алтернативних видова превоза као што су превоз сопственим превозним средством и аутотакси превоз) не 

пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову 

комуналну делатност. 

На основу свега напред наведеног општина Топола се опредељује да спроведе поступак реализације 

пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса 

из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности приградског превоза. 

У том смислу, основни циљеви за спровођење овог процеса и реализације концесије у сектору јавног 

превоза путника у општини Топола су: 

 Усаглашеност реализације мобилности грађана са важећим законским прописима и потпуно уређење 

тржишта транспортних услуга;  

 Обезбеђење квалитетног сервиса мобилности за све категорије становника на административној 

територији општине; 

 Повећање транспортне понуде система јавног превоза путника кроз повећање мреже линија; 

 Равномерна и континуална транспортна понуда у времену и простору на тржишту транспортних 

услуга у општини Топола; 

 Усаглашавање транспорних капацитета са транспортним захтевима; 

 Повећање стабилности и поузданости рада система;  

 Повећање атрактивности система јавног превоза путника и укупног нивоа квалитета транспортних 

услуга; 

 Постизање дугорочних оптималних и квалитетних решења у унапређењу квалитета транспортне 

услуге, производне и економске ефикасности и ефективности; 

 Ефикасно коришћење ресурса и повећање еколошке подобности система транспорта путника на 

територији општине Топола; 

 Уређеност система у свим аспектима функционисања и обезбеђење дугорочне одрживости система; 

 Повећање еколошке подобности транспортног система и квалитета живота у општини Топола; 
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 Задовољење широког спектра социјалних циљева, и друго. 

4. ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 

Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр . 

88/2011, 15/2016 и 104/16) је дефинисан начин престанка ЈПП, односно дефинисано је да ЈПП са или без 

елемената концесије престаје: 

• испуњењем законских услова, 

• раскидом јавног уговора због јавног интереса, 

• споразумним раскидом јавног уговора, 

• једностраним раскидом јавног уговора, 

• правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава. 

Чланом 53. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/16) је такође дефинисано и да JПП са или без елемената концесије престаје 

испуњењем законских услова: 

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор; 

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера. 

Истим чланом, ставом 3. је предвиђено и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са или без 

елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако најмање један 

члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела јавног уговора члана 

конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност 

јавног партнера. 

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је нормиран чланом 54. ставом 1. 

Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр . 88/2011 , 15/2016 и 

104/16), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у следећим 

случајевима: 

1) ако приватни партнер не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за такве услуге на 

начин како је договорено јавним уговором, 

2) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој 

употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара, 

3) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену 

његове квалификованости приликом избора најповољније понуде, 

4) aко приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у уговореном 

року, 

5) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у 

супротности са јавним уговором, 

6) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без претходног 

одобрења јавног партнера, 

7) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима облигационог 

права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора. 

Чланом 54. ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр . 

88/2011, 15/2016 и 104/16) је прописано да се критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање 

разлога за раскид јавног уговора из става 1, тачке. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором. 

Ставом 3. истог члана ја уређено да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни партнер мора претходно 

писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и одредити примерени рок за 

отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим разлозима, а  ставом 4. поменутог члана 

дефинисано  је да ако приватни партнер не отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог 

члана, јавни партнер раскида јавни уговор. 

Чланом 54. ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/2011, 15/2016 и 104/16) је предвиђено да у случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног 

партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са 

општим правилима облигационог права. 

Ставом 6. поменутог члана је нормирано да се на последице превременог раскида јавног уговора због 

пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила 

облигационог права. 

5. УТИЦАЈ КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НА 

ИНФРАСТРУКТУРУ И ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ, НА ЕФИКАСНО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА  

Поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на 

територији општине Топола је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза свих категорија 

грађана, који исказују захтеве за коришћењем услуга приградског превоза путника, а за долазак до циљних 

дестинација. 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXXI     Број 9     21. Jун 2021.    страна  194 

На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију грађана општине 

Топола, а у циљу обављања својих редовних активности, као и у циљу обављања привредних и свих осталих 

активности од значаја за свакодневно функционисање различитих категорија становништва. Истовремено, 

смањује се број моторних возила на улицама што доводи до смањења потрошње енергије, смањења 

издувних гасова, потрошње пнеуматика, уља и многих других ствари које утичу на животну средину. 

Приликом обављања делатности јавног градског и приградског превоза потребно је испоштовати захтеве у 

области заштите животне средине, у складу са важећим прописима. 

Развој и унапређење система јавног градског и приградског превоза може имати значајан утицај на животну 

средину и еколошку одрживост. Бројне су предности јавног превоза путника у односу на превоз 

аутомобилима. Организован јавни градски и приградски превоз има значајну улогу у побољшању квалитета 

живота у насељеним местима као и смањење утицаја на животну средину, која се огледа у следећем: 

- смањење саобраћајне буке  

- смањење аерозагађења 

- смањење утицаја саобраћаја на земљиште 

- повећање безбедности саобраћаја 

- смањење потрошње енергије у саобраћају 

Обављање делатности јавног градског и приградског превоза вршиће се у складу са захтевима и условима 

прописаним законском регулативом у области заштите животне средине: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС” бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16)  

- Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16)  

- Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гл. РС” бр. 135/04 и 36/09)  

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гл. РС” бр. 36/09 и 10/13)  

- Закон о заштити од буке у животној средини(„Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10)  

- Закон о заштити земљишта („Сл. гл. РС” бр. 112 /15) и др. 

У оквиру наведених закона, за делатност јавног градског и приградског транспорта путника, од  посебног 

значаја су следећи чланови: 

- Чланом 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) дефинисано је да су 

правна и физичка лица дужна да у обављању својих делатности обезбеде рационално коришћење 

природних богатстава, да урачунају трошкове заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 

производних трошкова, да примењују прописе, односно предузимање мера заштите животне 

средине, у складу са законом. 

- Члан 164. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима путевима („Сл.гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018  

23/2019) налаже да учесници у саобраћају не смеју да предузимају радње које могу изазвати или 

изазивају угрожавање животне средине, возач у саобраћају не сме да проузрукује прекомерну буку. 

- Члан 164. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) налаже да 

учесници у саобраћају не смеју на путу или поред њега, да испуштају, односно одлажу материје, 

отпад којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина. 

- Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) 

дефинисано је да је правно или физичко лице које својим незаконитим или неисправним 

активностима доводи до загађења животне средине одговара у складу са законом, при чему је 

загађивач дужан да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења 

животне средине. 

- Члан 40. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) указује на то да 

превозна средства која се производе и пуштају у промет морају испуњавати услове у погледу 

емисије за мобилне изворе загађивања. 

- Члан 102. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) обавезује правна и 

физичка лица да у обављању своје активности обезбеде заштиту животне средине и то: 

1) Применом и спровођењем прописа о заштити животне средине; 

2) Одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије; 

3) Увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних 

ресурса; 

4) Употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну 

средину; 
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5) Предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по 

животну средину; 

6) Вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању 

загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама отпада, 

као и о другим подацима и њихово достављање надлежним органима; 

7) Контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик или 

проузроковати опасност по животну средину и здравље људи; 

8) Другим мерама у складу са законом. 

- Члан 103. став. 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) дефинише да је за 

загађивање животне средине одговорно правно и физичко лице које је незаконитим или 

неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине. 

- Члан 104. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон) налаже да је загађивач 

који својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан да, без 

одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да 

предузме неопходне мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих ризика, 

опасности или санације штете у животној средини. Ако штета нанета животној средини не може да 

се санира одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини 

вредности уништеног добра.  

- Члан 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14 од 22/2016, 95/2018 

- др. закон) налаже да се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине. 

- Члан 36. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14 од 22/2016, 

95/2018 - др. закон) дефинише да се отпад складишти на местима која су технички опремљена за 

привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, 

трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом. 

- Члан 47. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14 од 22/2016, 

95/2018 - др. закон) налаже власницима истрошених батерија и акумулатора да их преда ради даљег 

третмана лицу које за то има дозволу. 

- Члан 48. став 1, тачка 1. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14 од 

22/2016, 95/2018 - др. закон) налажу да отпадна уља која су неупотребљива за сврху за коју су 

првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља и друга мазива, као 

и уљни остаци из резервоара несмеју бити испуштана или просипана на или у земљиште, 

површинске и подземне воде и у канализацију. Истим чланом,ставом 4. налаже се да власници 

отпадних уља, који нису произвођачи отпадног уља, отпадно уље предају лицу које врши сакупљање 

и третман. 

- Члан 55. став 3. и 4. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14 од 

22/2016, 95/2018 - др. закон) дефинише да је власник отпадног возила, које је настало његовом 

активношћу, дужан предати возило лицу које има дозволу за сакупљање или третман отпада. 

Област услова рада, безбедности и заштите здравља и сигурности запослених уређују следећи закони: 

- Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. закон) и 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 

32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019). 

У оквиру наведених закона, за делатност јавног градског и приградског транспорта путника, од  посебног 

значаја су следећи чланови: 

- Члан. 9 Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) налаже послодавцу да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су 

спроведене мере безбедности и здравља на раду. Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес 

буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и 

средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени да не 

угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

- Члан 10. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) дефинишу да је послодавац дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на 

раду не проузрокује финансијске обавезе за запосленог и представника запослених и не утиче на њихов 

материјални и социјални положај стечен на раду и у вези са радом. 

- Члан 11. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) налаже да је послодавац дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених, као и да за њихову примену обезбеди 

потребна финансијска средства. Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада 

запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних 
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метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, заснована на 

примени прописа у области безбедностии здравља на раду, радног права, техничких прописа и 

стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и 

инвалидског осигурања и др. 

- Члан 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) налаже послодавцу да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној 

околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање. 

- Члан 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) дефинише да је послодавац дужан да општим актом, односно колективним уговором утврди 

права обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду. 

- Члан 17. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) налаже послодавцу да запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну заштиту на 

раду, у складу са актом о процени ризика. 

- Члан 27. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) обавезује послодавца да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код 

заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, приликом увођења нове технологије 

или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за 

безбедан и здрав рад. Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад 

упозна са свим врстама ризика на пословима на које га распоређује и о конкретним мерама за 

безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика. Оспособљавање се врши у току 

радног времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог. Оспособљавање за 

безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено специфичностима његовог радног места, а 

ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних места, 

дужан је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места,  

- Члан 29. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) обавезује послодавца код кога, на основу уговора, споразума или по било ком другом основу, 

обављају рад запослени другог послодавца, дужан је да те запослене оспособи за безбедан и здрав рад, 

у складу са законом, 

- Члан 43. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 5/2015, 113/2017 - др. 

закон) налаже послодавцу да запосленом на радном месту са повећаним ризиком, пре почетка рада 

обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада. Ако се у 

поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене 

услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га 

премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима. 

- Члан 190. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011 и 32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) налаже да 

привредна друштва, друга правна лица и предузетници који врше јавни превоз, обезбеде да се њихови 

возачи подвргну здравственом прегледу из члана 189. став 1. овог закона. Привредна друштва, друга 

правна лица и предузетници из става 1. члана 190. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (2Сл. 

гласник РС», бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-одлука УС) не смеју да дозволе да возилом 

управља возач који се у прописаном року није подвргао здравственом прегледу, односно за кога је на 

том прегледу утврђено да није способан за возача одређене категорије. 

- Члан 187. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011 и 32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) дефинише да 

возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно у толикој мери уморан, односно 

болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом, не сме да 

управља возилом у саобраћају. 

- Члан 120. став 1. и 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011 и 32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) 

дефинише да врата возила није дозвољено држати отворена током кретања возила, нити започети 

кретање уколико нису затворена. Возач не сме започети кретање возила док путници безбедно не уђу, 

односно изађу из возила и док врата не буду затворена. 

- Члан 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 

и 32/2013-одлука УС24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) дефинише да је свако 

правно лице и предузетник који је власник, односно корисник возила, дужан да обезбеди да његова 

возила у саобраћају на путевима буду технички исправна и да испуњавају друге прописане услове и да 

возачи његових возила испуњавају прописане здравствене и друге услове за безбедно управљање 

возилима. 

Свако физичко лице власник, односно корисник возила, дужан је да обезбеди да његова возила која 

функционишу на мрежи линија и путевима буду технички исправна. 
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Возила којима се обавља јавни превоз морају бити пре почетка рада на линији  чиста и проветрена. У 

зимском периоду морају бити загрејана, док у летњем периоду морају бити проветрена и расхлађена.  

Емисија штетних издувних гасова од стране моторних возила представља главни чинилац аеро загађења у 

урбаним срединама. Посебну угроженост имају најоптерећеније саобраћајнице које имају највећу 

фреквенцију возила, што доводи до повећане концентрације штетних материја изнад дозвољених вредности. 

Главни штетни састојци емисије данашњих мотора који користе конвенционално фосилно гориво (дизел и 

сл.) су: угљен моноксид (CО), оксиди азота (NО2), угљо-водоници, сумпордиоксид (SО2), микро честице 

(PМ) као и емисија угљен диоксида (CО2) која има утицај на изазивање ефеката стаклене баште и киселих 

киша.     

6. МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ИСКУСТВЕНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ  

КОЈЕ УЧЕСНИК У ПОСТУПКУ МОРА ДА ИСПУЊАВА ДА БИ МУ СЕ ОМОГУЋИЛО 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА И ПРЕГОВАРАЊА 

Потенцијални приватни партнери су у обавези да испуне услове и ниво квалитета услуга (стандарде) у 

складу са Закона о јавним набавкама, али и критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у 

погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, имајући у виду предмет уговора о 

јавно-приватном партнерству, односно: 

• привредни субјект је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

• привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда, односно пријава нису правноснажно осуђени, осим ако 

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са 

јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело 

давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, 

кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге 

погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске 

утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 

кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 

удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 

трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; 

• привредни субјект је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или 

да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 

одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

• привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 

обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су 

наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама; 

• не постоји сукоб интереса, у смислу закона, који не може да се отклони другим мерама; 

• привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

• привредни субјект има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Поред напред наведеног, потенцијални приватни партнери су у обавези да испуне и друге критеријуме и 

услове сходно члану 20. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), у 

погледу добијене лиценце, а који подразумева законом дефинисане капацитете и критеријуме у погледу 

пословног угледа, финансијске способности, професионалне оспособљености, возног парка, возача и 

стварног и стабилног седишта.  

Критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у погледу финансијског, пословног, техничког и 

кадровског капацитета, у погледу исте врсте послова које учесник у поступку мора да испуњава (капацитет 

возног парка – број аутобуса, поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила и сл.) биће ближе 

дефинисане документацијом о набавци.  

Основни услови за обављање делатности су: поседовање возног парка, који не мора бити у власништву већ 

може бити у закупу. Такође, будући приватни партнер, односно концесионар треба да поседује аутобуску 

станицу на територији општине Топола у власништву или по основу закупа. 
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Поред наведених услова у вези возног парка, приватни партнер је у обавези да располаже одговарајућим 

кадровским капацитетом у складу са позитивним законским прописима. Приватни пратнер мора да има 

запослене раднике- кадровски капацитет по структури (број радника на логистичкој подршци возног парка), 

односно потребан број возача у складу са бројем возила и радним временом возила, који су у радном односу 

без обзира на начин ангажовања (радни однос на неодређено, одређено време, рад по уговору о делу, по 

уговору о обављању привремених и повремених послова и сл) сходно члану 197. до 202. Закона о раду.  

Такође, обавезе приватног партнера су организација и оперативно управљање целином система јавног 

превоза путника, који поред основних функција захтева и оперативну израду редова вожњи према захтевима 

јавног партнера, предузимање мера за отклањање поремећаја у функционисању система, превазилажње 

непредвиђених и ванредних ситуација, обезбеђење поузданости и стабилности рада система, обезбеђење 

високих стандарда безбедности и сигурности корисника, мониторинг и контрола рада система на 

оперативном нивоу итд.  

Приватни партнер је у обавези да у складу са законом закључи уговор са предузећем регистрованим за 

делатнст осигурања о обавезном осигурању возила и путника.  

Обавеза јавног партнера генерално имају основни циљ да се реализује виши ниво квалитета транспортне 

услуге уз прихватљиву цену на административној територији локалне самоуправе. Ти захтеви директно 

имплицирају константно прилагођавање система тржишту транспортних услуга и перманентни мониторинг 

и контролу рада превозника, без обзира на власнички статус.  

Обавезе јавног партнера је преношење надлежности на приватног партнера односно концесионара у горе 

наведеним активностима, мониторинг и контрола на стратешком нивоу. 

Критеријум за избор приватног партнера је економски најповољнија понуда чији ће саставни елементи за 

пондерисање бити тачно дефинисани документацијом за избор концесионара. 

7. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА И РОК ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ – 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РОКА 

Вредност целокупног пројекта поверавања обављања делатности превоза путника на територији општине 

Топола на годишњем нивоу износи око 24.000.000,00 РСД, односно на планирани период од 5 година 

износи 120.000.000,00 РСД. Наведени износ представља оквирне трошкове који ће се јавити приликом 

обављања делатност превоза а у оквиру којих су садржани процењени приходи и расходи превозника на 

месечном нивоу.  

Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности приградског  линијског превоза путника на 

територији општине је 5 година. 

 Предложени рок произилази из одредби Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/11 , 15/16 и 104 /16). 

• чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 

15/16 и 104/16) дефинисано да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не 

ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања 

приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик 

који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, као и да рок  не може бити краћи 

од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи 

нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом, 

• чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 

88/11,15/16 и 104/16) је такође дефинисано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се 

утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним 

прописом којим се уређује област из које је предмет концесије. 

Уговорна пракса (закључење уговора, реализација уговора, почетак и завршетак уговореног периода) у 

поверавању обављања делатности  приградског превоза путника на територији општине Топола указује да 

би оптималан рок трајања концесије био управо наведени рок, с обзиром на реална очекивања о 

заинтересованости одређених превозника за обављање ове делатности. 

Дужи период поверавања ове  комуналне делатности довео би до отежаног остваривања уговорних 

обавеза превозника с обзиром на ризике, и често немогућност локалне самоуправе да регулативним 

механизмима утиче на њихово елиминисање или ублажавање, као што су старост возног парка, промене у 

цени горива, промене курса евра, промене у цени зарада запослених код превозника,промене у висини 

зарада и других примања корисника услуге превоза, смањење броја корисника услуге превоза, индекс раста 

потрошачких цена. 

 

8. ПОДАЦИ О ПОТРЕБНИМ НОВЧАНИМ И ДРУГИМ СРЕДСТВИМА И ДИНАМИЦИ 

ЊИХОВОГ УЛАГАЊА, НАЧИН ПЛАЋАЊА, ДАВАЊА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ 

СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ КОНЦЕСИОНИХ ОБАВЕЗА, ПРАВА И 

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ И ПИТАЊА 

ВЕЗАНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ОД СТРАНЕ ТИХ КОРИСНИКА, ПИТАЊА УСЛОВА 
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И НАЧИНА ВРШЕЊА НАДЗОРА И ЦЕНЕ И ОПШТИ УСЛОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА       

И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

8.1. Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин 

плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза 
Приватни партнер у поступку јавне набавке дужан је да обезбеде банкарску гаранцију којом потврђује 

озбиљност понуде и добро извршење посла.  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде би износила 0.5 % вредности јавног уговора (процењене 

вредности концесије-без ПДВ-а) са клаузулом неопозива, безусловна, платива на први позив и без права 

приговора, са роком важења минимум 90 дана од датума отварања понуда, односно до истека рока важности 

понуде, којом се гарантује да ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у 

писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 

- Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

Наручиоца; 

- Понуђач, иако упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

- Понуђач није успео или је одбио да достави тражена средства обезбеђења за добро извршење посла. 

Понуда ће се сматрати неприхватљивом уколико банкарска гаранција не садржи све напред наведене 

елементе. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном 

достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла. 

Одабрани приватни партнер ће бити у обавези да у року од пет дана од дана потписивања јавног уговора, 

достави средство обезбеђења за добро извршење посла -2 (две) оверене и потписане бланко меница са 

клаузулом „без протеста, без трошкова“.Менице гласе на износ у висини од 5% (свака понаособ) од 

вредности посла без пдв-а (процењена вредност концесије) и морају бити регистроване у НБС. Уз менице 

приватни партнер доставља потписана и оверена менична овлашћења и картон депонованих потписа не 

старији од шест месеци. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 

одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.  

Јавни партнер ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци.  

8.2. Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и 

питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења 

надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности 

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за 

подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи 

услови за обављање предметне делатности, дефинисани су одредбама Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/15) и Закона о јавно – приватном партнерству и 

концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/11,15/16 и 104/16),  уз напомену да ће предметна тематика бити 

дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности приградског линијског 

превоза путника на територији општине. 

Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање превоза грађана, а пре 

свега ученика до школа и запослених до места запослења, на линијама приградског линијског превоза 

путника у оквиру утврђених  линија. Концесионар је дужан да услугу превоза обавља континуирано, 

квалитетно и уз поштовање регистрованих и оверених редова вожње. 

Инспекцијски надзор над обављањем делатности приградског линијског превоза путника на територији 

општине обављају надлежне инспекцијске службе (саобраћајна инспекција, комунална инспекција, 

инспекција рада и др.).  Корисници услуге превоза могу подносити приговоре на обављање повереног 

превоза Општинској управи и Општинском већу, као и узимати активно учешће и иницирати обавезно 

изјашњавање корисника услуга о квалитету пружене услуге у складу са Законом о комуналним 

делатностима и Законом о општем управном поступку. 

8.3. Цена комуналне услуге приградског линијског превоза путника 
Средства за обављање приградског линијског превоза путника, како је већ напред наведено, обезбеђују се 

наплатом накнаде од крајњих корисника, као и кроз субвенције општине за одређене категорије лица 

уколико је то дефинисано одлуком скупштине општине Топола. Цену услуга у јавном линијском 

приградском превозу путника утврђује скупштина општине посебним решењем. Концесионар се 

обавезује да примењује тарифну политику у складу са актима општине Топола. 

8.4. Концесиона накнада 
Финансирање приградског превоза путника обезбеђује наплатом накнаде од крајњих корисника, али и из 

буџета општине Топола за одређене категорије лица уколико је то дефинисано одлуком скупштине 

општине. 
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9. ПРОЈЕКЦИЈА ПОСЛОВАЊА  И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

Предмет јавног уговора је организација, обављање и управљање комуналном делатности јавног превоза 

путника на територији општине на мрежи линија система јавног приградског превоза путника (све постојеће 

регистроване линије према постојећим даљинарима). 

Предлогом линија предвиђено је да се линије у приградском линијском превозу путника на територији 

општине Топола одржавају на девет линија, где је представљен преглед насељених места са бројем 

становника на територији општине Топола, опис локалне економске ситуације, представљен преглед 

основних школа (са издвојеним одељењима) и средњих школа на територији општине Топола, као и преглед 

путне инфраструктуре, државних и општинских путних праваца и улица који се користе приликом  

обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Топола. 

Поласци у приградском превозу путника у  Тополи намењени су пре свега превозу ученика и запослених. 

Приградски превоз путника у Тополи, према потребама локалног становништва потребно је одржавати на 

следећим  линијама: 

1. Топола - Горович - Наталинци – Шуме 

2. Топола - Наталинци -Клока 

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

4. Топола - Загорица  

5. Топола - Јеленац – Рајковац 

6. Топола - Доња Шаторња – Д.Трешњевица-Јарменовци II 

7. Топола - Божурња–Мaмутовац- Овсиште 

8. Топола - Метеризе-Винча (школа)-Пласковац (школа)-Топола 

9. Топола - Липовац 

Превоз на наведеним линијама потребно је органозовати на појединим линијама на начин да ученичке 

линије у доласку стигну у Тополу најкасније у 07.45h, а доласци аутобуса за превоз запослених буду 

најкасније у 06.45h у Тополи, а по следећим временима у осдласку и повратку на појединим линијама, са 

напоменом одржавања полазака, као и километражом обрта и временом обрта на линијама. 

Радничке линије: 

1. Топола – Наталинци - Клока 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

2. Топола - Јеленац - Рајковац 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

3. Топола - Доња Шаторња –Јарменовци II 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

Ђачке линије: 

1. Топола - Горович - Наталинци - Шуме 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

2. Топола – Наталинци -Клока 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

4. Топола - Загорица 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  
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5. Топола - Јеленац - Рајковац 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

6. Топола - Доња Шаторња–Д.Трешњевица - Јарменовци II 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

7.Топола – Божурња-Мамутовац-Овсиште 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

8.Топола-Метеризе -Винча (школа) - Пласковац (школа)-Топола 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

9. Топола  - Липовац 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

Концепт функционисања система није претрпео битне промене у статичким елементима линије, али су 

унапређени динамички елеменати једног броја линија чијом се променом постиже функционисање система 

усаглашено са транспортним потребама корисника. У том смислу може доћи до промена, односно измена 

линија уколико се у периоду трајања концесије искаже таква потреба. 

Како би се објективно доказала оправданост пројекта и његова исплативост, како за приватног, тако и за 

јавног партнера, потребно је спровести пројекцију пословања са аспекта како једног тако и другог партнера. 

Трошкови обављања поменуте делатности пројектовани су у складу са анализом података о функционисању 

система у претходном периоду и односе се на систем и организацију функционисања на бази већ постојећих 

искуства из претходног периода. Све пројекције приказане су у реалним износима, односно без инфлације. 

Финансијске пројекције представљене су у РСД.  

Пројекција пословања  

Приватни партнер, односно концесионар био би у обавези да организује и управља функционисањем целине 

система јавног приградског превоза путника на административној територији општине Топола и да по 

потреби обнови и одржава основне елементе структуре система (аутобуски депо, опрема и постројења, 

стајалишта, инфо садржај и сл.) у периоду трајања уговорних односа, као и додатне услуге из делатности 

претходно уговорно усаглашене са јавним партнером.  

Трошкови операција базирани су на претпоставци да је за оптималну имплементацију сервиса јавног 

транспорта потребно укупно 9 возила на раду.  

Пројектована нето месечна зарада возача износи  560.000,00 РСД (доња граница за тренутни дефицитарни 

кадар на тржишту рада у Републици Србији), док пројектовани бруто трошак износи 777.462,00 РСД. Поред 

плата возача, треба урачунати и плате осталих запослених (2 диспечера, аутомеханичар и аутоелектричар, 

контролор и хигијеничар) што укупно као нето трошак месечно износи 820.000,00 РСД, док бруто је 

1.197.935,00 РСД. Годишњи нето трошак запослених износи 9.840.000,00 РСД, а бруто 14.375.220,00 РСД. 

Трошак погонске енергије пројектован је узимајући у обзир потребан број пређених километра по сваком 

возилу и специфичну потрошњу погонске енергије за сваки тип ангажованог возила.  

Процена висине трошкова погонске енергије извршена је на основу броја пређених километара годишње 

који се остварују на територији општине Топола који износе око 195.000 километара. 

Укупан пројектовани годишњи трошак погонске енергије износи 9.095.511,00 РСД. Овај трошак је 

калкулисан на бази тржишних вредности цена конвенцијалног фосилног горива (еуро дизел), умањог за 

вредност акцизе.  

Трошкови уља, гума и потребних делова годишње износе до 433.000,00 РСД. 

Обим, начин и извори финансирања јавног партнера  

Потенцијални представљени вид финaнсирaњa прojeктa у oднoсу нa трaдициoнaлни (буџетски) имa 

прeднoсти кoje сe oглeдajу у дoступнoсти финaнсиjских срeдстaвa и њихoвoj цeни. Укoликo би сe јавни 

партнер oдлучио нa трaдиoциoнaлaн вид финaнсирaњa прojeктa смaтрa се да би крeдитни ризик jавног 

партнера утицao нa вишу цeну пoзajмљeних извoрa срeдстaвa. Taкoђe, тo би зa пoслeдицу имaлo утицaj нa 
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крeдитну спoсoбнoст јавног партнера jeр би зa изнoс зajмa гaрaнт била општина или нека друга општинска 

институција. Taкoђe, сви ризици прojeктa aутoмaтски би били прeнeти на општинu/институцију и тo би сe 

одразило на њихoв крeдитни потенцијал. Општина има сaмo делимичну мoгућност oгрaничeњa ризикa и 

прeнoшeњa ризикa нa крajњe кoрисникe прojeктa и тaкoђe нема мoгућност дa одреди цeну услугe oднoснo да 

подигне jaвнe прихoдe кaкo би eвeнтуaлнo пoкрила нeoчeкивaнe ризикe. С другe стрaнe, прaвилним 

прojeктним финaнсирaњeм крeдитни ризик бивa пoдeљeн измeђу привaтнoг (квалитетно пружене услуге у 

складу са уговореним квалитетом и благовремена отплата ануитета) и jaвнoг пaртнeрa (иако не гарантује за 

дуг, доприноси могућности благовремене отплате кредита, благовременим уплатама накнада за доступност, 

ако су услуге пружене у складу са уговором). Прaвилним угoвaрaњeм, ризици oд кaшњeњa у 

имплементацији, ризици прeмaшивaњa буџeтa кao и ризици лoшиjих пeрфoрмaнси биваjу oгрaничeни.  

Oвo je мoгућe пoстићи сaмo уз aнгaжoвaњe приватног партнера сa искуствoм у oблaсти организовања и 

обављања делатности јавног превоза путника. 

10. АНАЛИЗА РИЗИКА ПРОЈЕКТА 

У табели су приказани потенцијални ризици који могу утицати на реализацију предметне концесије, са 

мерама ублажавања. 

 Потенцијални ризици који могу утицати на реализацију концесије 

Ризик Опис Процена  ризика Ублажавање 

ТЕХНИЧКИ 

РИЗИЦИ 

Неадекватна техничка 

опремљеност (мањи број 

возила и возача, техничка 

неисправност возила)  

Низак 

Избор реномираног приватног 

партнера, које 

је опремљен квалитетним возним 

парком и 

квалификованим особљем 

(возачи и сервисери) 

ПОВЕЋАНИ 

РАСХОДИ 

Пораст цена инпута 

(гориво) 
Средњи/Висок 

Анализа актуелних тржишних цена 

и 

праћење дугорочних пројекција 

цена инпута 

 

Ризик 

Вероват

ноћа 

појаве 

ризика 

Процена 

утицаја 

ризика 

Финанс

ијски 

утицај 

ризика 

Расподела 

ризика 

Начин управљања ризиком 

ЈП 
П

П 

ЈП 

и 

П

П 

ПЕРИОД РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

Планирање пројекта 
Минима

лан 

Минима

лан 

Минима

лан 
X     Стручно управљање пројектом 

Временско 

прекорачење и 

кашњења  

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 
X     

Адекватна процена рокова и 

квалитетно дефинисан план 

активност 

Ризик прибављања 

потребних 

сагласности  

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 
X     

Детаљна анализа процедуре од 

стране стучног тима ЈП 

Ризици поступка јавне 

набавке и избора 

приватног партнера 

Умерен / 

Огранич

ен 

Минима

лан 

Умерен / 

Огранич

ен 
X     

Формирање стучног тима у 

оквиру ЈП који ће саставити 

документацију, спровести и 

пратити читав процес, уз 

стручно и адекватно 

управљање роковима и 

захтевима 

ПЕРИОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

Кашњење у испоруци 

возила, опреме и 

материјала 

Минима

лан 

Минима

лан 

Умерен / 

Огранич

ен 

  X   
Покривено уговором и 

гаранцијама  
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Ризик 

Вероват

ноћа 

појаве 

ризика 

Процена 

утицаја 

ризика 

Финанс

ијски 

утицај 

ризика 

Расподела 

ризика 

Начин управљања ризиком 

ЈП 
П

П 

ЈП 

и 

П

П 

Расположивост 

потребних ресурса 

(возила, опреме, итд.) 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

  X   
Покривено уговором и 

гаранцијама  

Недостатак  стручних 

људских ресурса 

Умерен / 

Огранич

ен 

Изражен 

Умерен / 

Огранич

ен 

  X   

Покривено уговором и 

гаранцијама. Ризик се умањује 

и квалитетним менаџментом 

на нивоу ПП 

Слаба комуникација 

унутар организације и 

лош распоред 

активности 

Минима

лан 

Минима

лан 

Умерен / 

Огранич

ен 

  X   

Планирање токова активности 

и временски период који стоји 

на располагању, организовање 

састанака са циљем детаљног 

пресека стања пројекта и 

решавања потенцијалних 

проблема у реализацији и 

имплементацији 

Ризик 

расположивости 

Минима

лан 

Минима

лан 

Умерен / 

Огранич

ен 
  X   

Приватни партнер, односно 

концесионар у потпуности 

сноси ризик расположивости 

уговореног обима услуге 

јавног превоза. Ризик је 

минимизује добром 

организацијом и управљањем 

транспортним процесом 

Ризик усклађености  

уговорене услуге са 

потребама и 

очекивањима јавности 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

Занемар

љив 
X 

  

Квалитетним пројектовањем 

свих елемената система и 

услуге, који су саставни део 

уговора, као и адекватном 

припремом јавности и 

едукативним акцијама. 

Ризик неизвршења 

уговорних обавеза 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 
 

X 
 

Покривено уговором и 

гаранцијама. 

Ризик промена обима 

уговорене услуге 

Минимал

ан 

Умерен / 

Огранич

ен 

Занемар

љив 
X     

Јасно дефинисање 

минималних стандарда 

квалитета од стране ЈП у 

погледу тога када и како се 

врши проширење транспортне 

понуде, који морају бити 

саставни део уговора са ПП, 

односно концесионаром 

Наплата услуге 
Минимал

ан 

Умерен / 

Огранич

ен 

Изражен 
 

Х    
Покривено уговором и 

гаранцијама  

Ризик промене 

законске регулативе 

Минимал

ан 

Умерен / 

Огранич

ен 

Занемар

љив 
    X 

Пoстaвљaњe искуснoг 

рукoвoдствa  

Ризик настанка штете 

на возилима и другој 

имовини 

Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив  
X 

 

Полисом осигурања коју плаћа 

приватни партнер, односно 

концесионар у складу са 

јавним уговором 
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Ризик 

Вероват

ноћа 

појаве 

ризика 

Процена 

утицаја 

ризика 

Финанс

ијски 

утицај 

ризика 

Расподела 

ризика 

Начин управљања ризиком 

ЈП 
П

П 

ЈП 

и 

П

П 

Повреде на раду 
Минимал

ан 

Минима

лан 

Минима

лан 
  X   Осигурање 

Одржавање објеката 
Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив 
  X   

Покривено уговором и 

гаранцијама  

Инфлаторни ризик 
Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив 
  X   

Пoстaвљaњe искуснoг 

рукoвoдствa у oквиру 

прojeктнe кoмпaниje 

Валутни ризик 
Mинимaл

aн 

Mинимa

лaн 

Зaнeмaр

љив 
  X   

Пoстaвљaњe искуснoг 

рукoвoдствa у oквиру 

прojeктнe кoмпaниje 

Ризик каматних стопа 
Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив 
  X   Фиксне каматне стопе   

Порески ризици 
Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив 
  X   

Пореска оптимизација за 

инвеститоре изражена кроз 

адекватну корпоративну 

структуру 

Ризик од промене 

курса 

Умерен / 

Ограниче

н 

Умерен / 

Огранич

ен 

Умерен / 

Огранич

ен 
X     

Мањи значај има него да 

постоји ризик од промене 

каматних стопа 

Виша сила 

(елементарна 

непогода или намерно 

оштећење на  

објектима и повреде 

на раду) 

Минимал

ан 

Минима

лан 

Занемар

љив 
  X   

Осигурање и покриће штета и 

одговорности адекватним 

врстама осигурања доступним 

на нашем тржишту 

На основу приказане табеле закључак је да у периоду трајања концесије највећи ризик представља промена 

цена инпута, који ће знатно повећати расходе приватног партнера, односно концесионара (то се посебно 

односи на цену горива која може драстично да се повећа услед поремећаја на светском тржишту нафте и 

нафтних деривата).  

11. АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЈЕКТА 

Исплативост пројекта обрачуната је на нивоу економских новчаних токова у току периода трајања пројекта 

(збир оперативних (експлоатационих) и инвестиционих новчаних токова).  

Као мерило исплативости пројекта, обрачуната је пројектна нето садашња вредност (енг. „Net Present Value 

- NPV“). Са аспекта НСВ, прихватљив је онај пројекат који има позитивну НСВ. За дисконтну стопу у 

склопу обрачуна НСВ, одабрана је социјална дисконтна стопа од 3,5%, како би анализа била усклађена са 

анализом ВЗН. Овде треба нагласити да приватни партнер, односно концесионар може имати другачија 

очекивања у смислу жељеног приноса на уложена средства од социјалне дисконтне стопе од 3,5% којом се 

евалуирају пројекти од друштвеног значаја.  

Ефекти на буџет јавног партнера 

Позитивни ефекти имплементације пројекта овај концепт, који ће постојати, али нису обрачунати, могу 

обухватити приливе од наплаћених пореза и накнада, било јавном партнеру или другим корисницима буџета 

Републике Србије. Поред тога, обезбеђење субвенционисане реализације мобилности становника за све 

грађане на административној територији општине Топола представљаће веома значајну погодност чији 

ефекти ће бити далекосежни (привреда, туризам, социална правичност, и сл.).  
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Са друге стране, обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз 

прихватљиву цену, као и обавезе везане за обезбеђење квалитетне мобилности становника, представљају 

кључне захтеве према систему јавног транспорта путника. Ти захтеви директно имплицирају константно 

прилагођавање система тржишту транспортних услуга и перманентни притисак на ефикасност и 

ефектнивност рада свих превозника, без обзира на власнички статус.  

Имајући у виду наведене калкулације, као и чињеницу да пројекат има позитивну вредност за новац по 

коришћеним добијеним претпоставкама, може се закључити да је најповољнија опција за имплементацију 

пројекта јавно-приватно партнерство са елементима концесије повољнија у односу на status quo. 

12. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Полазећи од концепције јавно-приватног партнерства за обављање јавног линијског превоза путника на 

територији општине, приказане и анализиране овим концесионим актом, која подразумева јавно-приватно 

партнерство са елементима концесије, одређују се следећа права и обавезе јавног и приватног партнера: 

1. Обавезе приватног партнера, односно концесионара су: 

• да обезбеди континуирано обављање превоза путника у јавном линијском превозу, 

• да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитет превоза који захтевају услови 

утврђени конкурсном документацијом и овим концесионим актом, 

• да послове превоза обавља у складу са одредбама закона који уређује превоз путника у 

друмском саобраћају, закона који уређује обављање комуналне делатности, у складу са 

општинском одлуком која регулише превоз путника у приградском саобраћају и другим 

прописима који утврђују ову област, 

• да обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на линијама према планираном обиму и 

регистрованим и овереним редовима вожње по линијама, 

• да у случају поремећаја у вршењу превоза или прекида превоза услед разлога које превозник 

није могао да предвиди или спречи, предузме мере на отклањању узрока поремећаја или 

прекида и о томе одмах обавести надлежни орган за послове саобраћаја општинске управе, 

• да доставља недељне и месечне извештаје о оствареним обртима (полуобртима) и поласцима, 

• да настоји обезбеђивању развоја и унапређењу обављања поверене делатности. 

2. Права и обавезе јавног партнера су: 

• да у складу са одлуком општине, уплаћује износ субвенције за одређене категорије лица 

уколико је дефинисано, 

• обезбеди приватном партнеру неометано обављање повереног превоза и коришћење утврђених 

стајалишта, 

• предузме мере на спречавању обављања превоза другим превозницима којима није поверено 

обављање линијског превоза путника на територији општине, 

• предузима мере на отклањању ванредних околности које могу да утичу на несметану 

реализацију превоза, 

• одреди трасе, број полазака и режим рада у редовним и ванредним околностима, 

• одређује корекције редова вожње на линији у зависности од промене броја путника (и 

услаглашава их са превозником), 

• врши контролу и надзор над обављањем повереног превоза. 

Јавним уговором ће се детаљније уредити међусобна права и обавезе јавног и приватног партнера. 

13. ЈАВНИ УГОВОР 

Чланом 46. Закона о јавно-приватном партнерству је одређена садржина јавног уговора.  

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за 

испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју 

значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената концесије. 

Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа питања: 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни 

партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву; 

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности или 

корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под 

условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру из тачке 9) овог става; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и 

одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије; 

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и минималних 

других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и пословних 

просторија као и пословних активности ДПН; 
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7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у 

погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености; 

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђене 

објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа 

или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру; 

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у случају 

лошијег квалитета његових услуга/објеката; 

11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње и 

спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног 

објекта као и извршених услуга, ако је потребно; 

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује 

јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде 

(укључујући трошкове финансирања); 

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у 

току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и 

њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и 

трошкове финансирања) за приватног партнера; 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то 

захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење најважнијих 

подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера или са другим повезаним 

лицима или других уговора којима се поверава обављање одређених послова од стране приватног партнера 

трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства јавног 

партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 

18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне 

обавезе; 

19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или 

кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, промена 

закона и сл.); 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека 

(укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења уговореног 

рока укључујући његове последице на финансирање пројекта; 

21) компензација и пребијање потраживања; 

22) последице штетне промене прописа; 

23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора исплатити 

јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих ће бити исплаћена накнада), 

уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19) овог става; 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем 

финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито 

обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима 

приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у 

одређеним околностима; 

26) меродавно право и механизам за решавање спорова; 

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други 

начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно 

и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста 

приватног партнера у извршавању његових обавеза; 

27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите јавног 

интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине и 

здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или 

делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног 

партнера/концесионара (степ-ин ригхт), уз дефинисање последица коришћења тог права; 

28) опорезивање и фискална питања - ако постоје. 

Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе које на било који начин доводе до 

одговорности Републике Србије или имају директног утицаја на буџет Републике Србије, неопходно је 

прибавити сагласност Владе. 

У случају неприбављања сагласности из става 3. овог члана, такве одредбе су ништаве по сили закона. 
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На питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена овим законом, примењују се прописи 

Републике Србије. 

У складу са Концесионим актом, конкурсном документацијом и одредбама закона и других прописа који 

уређују ову материју, након избора приватног партнера у поступку јавне набавке, уз примену одредаба 

Закона о јавном приватном партнерству које се обавезно примењују у поступку избора приватног партнера, 

са приватним партнером ће се закључити јавни уговор. 

Јавним уговором ће се, у складу са чланом 46. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, који 

прописује садржину истог, детаљно ће се: 

• дефинисати линије на територији општине које су предмет концесије, 

• утврдити расподелa ризика између јавног и приватног партнера, односно концесионара полазећи од 

дефинисања ризика и њихове расподеле из овог концесионог акта, 

• одредити потребан квалитет и стандарди услуге превоза у складу са овим концесионим актом и 

конкурсном документацијом, 

• дефинисати врсте и начин пружања евентуалне помоћи приватном партнеру, односно концесионару 

око добијања потребних дозвола, сагласности и сл. 

• дефинисати начин утврђивања и мењања цене превоза у складу са законом и давања утврђених 

износа од стране јавног партнера приватном партнеру, односно концесионару, 

• уредити могућност и начин измене јавног уговора, 

• уредити разлози за раскид уговора и начин решавања спорова, као и поступање у погледу 

обезбеђивања превоза у случају превременог раскида уговора или престанка његовог важења, 

• уредити права јавног партнера у циљу заштите јавног интереса и околности које ограничавају или 

искључују одговорност уговорних страна, на начин који није у супротности са овим концесионим 

актом, 

• уредити поступање у ванредним околностима. 

Сходно члану 18. Закона о јавно-приватном партнерству, рок на који се закључује јавни уговор одређује се 

на начин који не ограничава тржишно надметање више него што је то потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик 

који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора. Рок не може бити краћи од 5 година ни 

дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор 

приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом.  

Поред наведеног, јавни уговор ће садржати технологију мониторинга и контроле рада приватног партнера, 

односно концесионара и механизме подстицања и кажњавања истог у зависности од испуњавања уговорних 

одредби, које ће посебно стимулисати квалитет рада система и његову стабилност и поузданост 

функционисања. 

Предложени пројекат је планиран да се закључи  на период од 5 (пет) година. 

На основу члана 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, пре доношења одлуке о избору 

приватног партнера и закључења јавног уговора, обавеза општине је давање писане сагласности на коначни 

нацрт јавног уговора укључујући и прилоге који чине његов саставни део.   

Нацрт јавног уговора мора бити сачињен у складу са Конкурсном документацијом, свим подацима из јавног 

позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.  

Општинa je дужна  да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама и са конкурсном документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора у 

року од 30 (тридесет) дана од дана његовог достављања. Јавни уговор може бити закључен по добијању 

сагласности Скупштине општине. На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају 

права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама. Ако није другачије уговорено у писаном облику, јавни партнер, као уговорна 

страна, увек је одговоран за реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице. 

Сходно члану 48. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавни парнер мора одабраном 

најповољнијем понуђачу понудити закључење јавног уговора у року који је одредио одлуком о избору 

најповољније понуде, а по добијеној сагласности Скупштине општине Топола. 

Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног и приватног партнера, односно 

концесионара. Потписивањем јавног уговора приватни партнер, односно концесионар стиче право и 

преузима обавезу обављања делатности комуналне делатности јавног приградског превоза путника на 

административној територији општине Топола. 

14. ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

Полазећи од законом утврђених поступака реализовања јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије и потребе да се у што краћем року, с обзиром на приказано тренутно стање у обављању превоза, 

обезбеди обављање јавног линијског превоза путника на територији општине у складу са законом и на 

начин како предвиђа овај концесиони акт, планирамо следећу динамику развоја пројекта: 

• Позитивно мишљење Комисије за ЈПП – рок јун 2021. године 



SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXXI     Број 9     21. Jун 2021.    страна  208 

• Усвајање Концесионог акта од стране Скупштине општине –  рок јун 2021. године  

• Израда конкурсне документације – рок  јул 2021. године  

• Објављивање јавног позива – рок јул 2021. године 

• Спровођење поступка јавне набавке – рок  август  2021. године  

• Доношење одлуке о избору најповољније понуде – рок септембар 2021. године  

• Добијање сагласности на коначан нацрт јавног уговора од стране скупштине општине – рок 

октобар 2021. године 

• Закључење јавног уговора – рок  октобар 2021. године 

15. ПРИЛОЗИ 

- Решење о именовању стручног тима за сачињавање предлога пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије поверавање линијског приградског превоза путника на територији општине Топола. 

 

-10- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 29. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама (,,Сл. гласник 

РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

бр. 2/2019), члана 17. Одлуке о Општинском већу („Сл. гласник СО Топола“ бр 3/2019 и 5/2019-испр.) и 

члана 31. Пословника о  раду  Општинског већа општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.05.2021. године,  донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I   Именује се СТРУЧНИ ТИМ за пројекат поверавања линијског приградског превоза путника на 

територији општине Топола. 

II    У СТРУЧНИ ТИМ  из тачке 1. овог решења именују се: 

 1.   Мирјана Ћирић, председник, 

 2.   Снежана Јеремић, члан 

 3.   Јасна Миљковић, члан 

 4.   Виолета Говедрица, члан 

 5.   Маргарета Живановић, члан 

III  Задатак Стручног тима је обављање послова из члана 30. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 15/16, 104/16) и то: 

1) пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија 

оправданости давања концесије, при припреми и изради услова и конкурсне документације, 

правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде; 

2)   прегледање и оцена пристиглих понуда; 

3)  утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или предлога 

одлуке о поништају поступка давања концесије и образложење тих предлога; 

4)   обављање осталих послова потребних за реализацију поступка давања концесије. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                          

Број: 020-306/2021-05-III                                                                                                               Игор Петровић с.р.     

Дана: 31.05.2021. године 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,број 88/2019), члана 40 став 1. 

тачка 11. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ брј 2/2019 ),  и члана 154.  став 2. и 155. став 1. 

Пословника Супштине општине Тополаа  („Сл. гасник СО Топола, бр. 3/2019), на предлог Општинског већа 

општине Топола, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ТОПОЛА“ ТОПОЛА 

 

I Покреће се поступак за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ из Тополе, ул. 

Миливоја Петровића Блазнавца (у даљем тексту: ЈКСП „Топола“). 

II  Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног  

предузећа општине Топола ( у даљем тексту: Комисија), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор 

директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола у складу са Законом о јавним 
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предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2019) и  Уредбом о мерилимима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16).  

III  Огласом о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, наведени су услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним предузећима и оснивачким актом Јавног предузећа.  

IV  Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику 

СО Топола“, дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет 

страници општине Топола. 

V Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Топола“. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-317/2021-05-I                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р. 
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Скупштина општине Топола, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 И 88/2019), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола, објављује: 

 

ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор  директора   

Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола 

 

1. Расписује се јавни конкурс  за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“, чији је 

оснивач општина Топола, ради именовања на период од четири године. 

2.  Подаци о  јавном предузећу:  

Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“. Скраћено 

пословно име је ЈКСП ,,Топола“. 

Седиште предузећа је у Тополи, улица Миливоја Петровића-Блазнавца број 6 

ПИБ: 101223270 

Матични број:  07123582 

Претежна шифра делатности је: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;  

   Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о организовању  Јавног комуналног стаменог  предузећа 

„Топола“ Топола («Службени гласник СО Топола“, број 1/2002; 6/2013 и ..........  ).  

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

36.00  Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

3. Радно место:   

Директор Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола,  

Директор се именује на период од четири го 

4. Услови за именовање директора Јавног предузећа: 

Кандидат за избор, односно именовање директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

мора испунити следеће услове: 

- да је пунолетно  и пословно способно лице; 

- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из  алинеје 

2. ове тачке;  

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;  

- да познаје област корпоративног управљања;  

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

 а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

 б) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 в) обавезно лечење наркомана;  

 г) обавезно лечење алкохоличара;  

 д) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке 

из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други 

одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни 
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положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС”, бр. 65/16). 

6. Место рада: Топола, на адреси седишта Јавног  предузећа. 

7. Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику 

РС“. 

8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о 

познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања,  

Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим пословима, са којом стручном спремом 

и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености услова 

у оригиналу или овереној фотокопији, и то:  

-    Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама),  

-    Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног органа),  

-    Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС“),  

-    Диплома о стручној спреми,  

-    Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет 

година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 

-    Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа 

(потврде или други акти из којих се доказује да лице  има најмање три године радног искуства на пословима 

који су повезани са пословима Јавног предузећа, са  краћим описом послова које је обављао  до подношења 

пријава.), 

-    Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други 

акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова), 

-    Изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке оверена у складу са Законом. 

-     уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење 

надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

 a)    обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 б)    обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 в)    обавезно лечење наркомана, 

 г)    обавезно лечење алкохоличара; 

 д)    забрана вршења позива, делатности и дужности 

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће  

одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

Сва докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на  јавни конкурс  са документацијом и доказима подносе  

се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије 

органа Општине Топола, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине 

Топола, на адресу: 

,, СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА“ 

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Топола, са 

назнаком:  

„За јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола“– НЕ 

ОТВАРАЈ“ 

Булевар Краља Александра I бр 9. 

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је  Славица Прокић, радник ОУ општине 

Топола, e mail адреса slavicaprokic@topola.com, телефон број 034/6811-008, локал 102, сваког радног дана од 

8 до 14:30 часова. 
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На основу чланова  31. 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2016 и 

88/2019),  члана 40. став 1. тачка 11.  Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/2019) и члана 

154. став 2. и 155. став 3. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“, број 5/2019),     

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за именовање директора  

јавних предузећа општине Топола 
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I   Образује се Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Топола у 

следећем саставу: 

Председник комисије: 

Тијана Ђоковић, дипл. правник из Тополе, 

Чланови комисије: 

1. Др Горан Ђукановић из Доње Шаторње, 

2. Виолета Говедарица, праник из Тополе 

3. Љиљана Милетић, матурант гимназије из Тополе 

4.  Никола Арсенијевић, ССС из Винче. 

II   Задатак Комисије је прописан Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2016 и 

88/2019) 

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

IV  Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Топола број  020-

247/2017-05-I од 12.6.2017. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-316/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                     Владимир Радојковић с.р              
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На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/16), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 67. став 1 . тачка 9. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019), члана 10.  став 1. тачка  9. и члана 17. Одлуке о Општинском 

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

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

Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана 31.05.2021. године, донело је 

 
   Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 

први  квартал 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 1163/1.1.3  на седници 

одржаној дана 27.4.2021. године. 

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

тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

III  Решење ступа на снагу даном доношења.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-360/2021-05-III           ОППТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 31.5.2021. године                          Игор Петровић, с.р. 

-15- 

На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/16), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11., а у вези са  чланом 67. став 1. 

тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. 

Пословника  Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године донела је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП „Топола“ за први квартал 2021. 

године, који је усвојио Надзорни одбор својом Одлуком број 1163/1.1.3 на седници одржаној дана 

27.04.2021. године, а Општинско веће општине Топола на исти дало сагласност својим Решењем број 020-

360/2021-05-III од  31.5.2020. године. 

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

тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

III  Решење ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

 Број:020-318/2021-05-I                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 11. и 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 

2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ 

Топола за 2021. годину, број 1571/1.4.18  од 08.6.2021. године коју је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ 

Топола. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-319/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р.                            
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На члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Ценовник основних комуналних услуга  ЈКСП „Топола“ број 1570/1.1.1 који је 

донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 08.06.2021. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК   

Број: 404-249/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 
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ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА 

Број: 1570/1.1.1 

Дана: 08.06.2021. године 

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 

32 Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013), Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ из 

Тополе, на седници одржаној дана 08.06.2021 године, донео је: 

 

Ц  Е  Н  О  В  Н  И  К 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 1 

Утврђују се цене основних комуналних услуга на следећи начин: 

 

Бр. ВРСТА УСЛУГА 
КАТЕГОРИЈА / 

КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЦА 

  МЕРЕ 
ЦЕНА 

1 ВОДА 

Домаћинства 
 40m

3
 m

3
 47,00 

>40m
3
 m

3
 94,00 

Привреда m
3
 142,00 

Установе m
3
 82,00 

2 КАНАЛИЗАЦИЈА 

Домаћинства m
3
 воде 14,00 

Привреда m
3 
воде 42,00 

Установе m
3
 воде 25,00 

3 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

Домаћинства m
2 

6,00 

Привреда m
2
 12,00 

Трговине m
2
 36,00 

Услужне делатности m
2
 24,00 

Установе m
2
 6,00 

4 

НАКНАДА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

Домаћинства m
3
 14,00 

Привреда m
3
 59,00 

Установе m
3
 29,00 
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5 
ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА 

ЗА  ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК 

Прикључак до ¾'' Ком 102,00 

Прикључак до 2'' Ком 204,00 

Прикључак већи од 2'' Ком 407,00 

6 

НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И 

ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

РОБЕ 

 

 

 

Вредност / дан 6% 

7 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ПОЉОПРИ- 

ВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност / дан 6% 

8 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ЗАНАТСКЕ 

ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност / дан 6% 

9 
ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 

6 МЕСЕЦИ 
 6 месеци / ком 5.490,00 

10 

ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ КИОСКА 

И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГЕ 

 
Месец /  

m 
800,00 

11 

ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ 

МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ 

МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6 

МЕСЕЦИ (1/2 тезге) 

 6 месеци / ком 2.550,00 

12 

НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПРОДАЈНОГ 

МЕСТА НА УЛИЦИ, ТРОТОАРУ И 

ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У 

БЛИЗИНИ ПИЈАЦЕ 

 m
2
 

По одлуци 

СО Топола 

13 
ЗАКУП ПОПУЊЕНОГ И 

НЕПОПУЊЕНОГ ГРОБНОГ МЕСТА 
 1 Година 800,00 

14 ЗАКУП ПРАЗНОГ ГРОБНОГ МЕСТА  1 Година 1.990,00 

Исказане цене су без ПДВ. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%, осим фиксне месечне накнаде 

за водоводни прикључак и пијачних услуга (број 5-12) на које ће се додавати ПДВ у висини од 20%. 

Члан 2 

 Цене воде за домаћинства у тачки 1, за потрошњу >40m
3 
примењиваће се у периоду од 01. јуна до 30. 

новембра, када је највећа несташица воде. 

Члан 3 

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник основних комуналних услуга (број 

1787/2.1 од 06.06.2019 године). 

Члан 4 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Топола, а 

објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“ и на интернет страници ЈКСП „Топола“ 

www.jksptopola.com. 

Ценовник ће се примењивати од првог дана у месецу, који следи месецу у ком је ступио на снагу.  

ЗДРАВА ВОДА И ОКОЛИНА СУ ЖИВОТ 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

Драгана Радивојевић, с.р. 
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На члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 19.6.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  ФЦЦ  еко д.о. Београд повећавање цене за пружање комуналних услуга  у 

износу до 20% у односу на тренутно уговорену цену.                                                                                                                     

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-327/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                           Владимир Радојковић с.р.              

 

 

http://www.jksptopola.com/
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На основу члана 40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и чланова  154. 

став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Прву измену планираног програма субвенција Спортског привредног дурштва 

СОФК ,,Карађорђе“ д.о.о. за 2021. годину који је код Општинске управе оптшине Топола заведен под 

бројем 404-222/2021-05-III дана 26.5.2021. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-321/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р.                      
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 Одлука УС,  

54/2011, 12/2020, 16/2020-аут. тум. и 68/2020), члана 40. став 1. тачка 68. Статута општине Топола („Сл. 

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

СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 I  Разрешава се Марија Поповић, дипл. правник из Младеновца, дужности СКЕТАРА Општинске изборне 

комисије у сталном саставу именован решењем Скупштине Општине Топола  број 013-11/2020-05-I од 

24.1.2020. године. 

II  За секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу именује се  Ђоковић Тијана  мастер 

правник из Винче. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-320/2021-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ         

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р. 

-22- 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 - 

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

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21) члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, бр. 3/2019),  

Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради плана генералне регулације насеља Топола,у даљем тексту План 

генералне регулације. 

Члан 2. 

Циљ израде плана генералне регулације је прецизно дефинисање границе грађевинског  подручја, 

дефинисање површина за јавне и остале намене, дефинисање условаи правила уређења и изградње на 

предметном подручју, инфраструктурно опремање грађевинског земљишта дефинисањем траса, коридора и 

капацитета за саобраћајну, енергетску и комуналну инфраструктуру. 

Члан 3. 

Границом плана генералне регулације обухваћеноје грађевинско подручје насеља Топола. Укупна површина 

обухвата плана генералне регулације износи ca 890,00 ha. Одлуком о изради Плана генералне 

регулацијеграница планског подручја дефинисана је каопрелиминарна, односно коначна граница обухвата 

ћесе утврдити приликом израде нацрта Плана генералне регулације, ускладу са чланом 35. Правилника о 

садржини, начинуи поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, 

бр. 32/19). 
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Члан 4. 

План генералне регулације ће садржати нарочито: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2. поделу простора на посебне целине и зоне; 

3. претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

4. регулационе и грађевинске линије; 

5. потребне нивелационе коте раскрсница улица иповршина јавне намене; 

6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7. мере заштите културно-историјских споменика изаштићених природних целина; 

8. зоне за које се обавезно доноси план детаљнерегулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења; 

9. локације за које се обавезно израђује урбанистичкипројекат, односно расписује конкурс; 

10. правила уређења и правила грађења по целинама изонама за које није предвиђено доношење плана 

детаљнерегулације; 

11. друге елементе значајне за спровођење плана. 

Израдом плана генералне регулације ће се преиспитати и уградити у план постојећа планска документација.  

Пројектним задатком за израду плана генералне регулације ће се дефинисати конкретне визије и циљеви 

израде предметног плана. 

Члан 5. 

Израда плана генералне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења 

јавних набавки, а које је дужно да нацрт плана изради утоку од 9 месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

Члан 6. 

Средства за израду плана генералне регулације насеља Топола обезбеђена су буџетом општине Топола за 

2021. годину. 

Члан 7. 

За план генералне регулације приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

Члан 8. 

Нацрт плана генералне регулације биће изложен најавни увид у просторијама Скупштине општине Топола, 

Улица краља Александра Iбр.9, Топола. Подаци о начину излагања нацрта плана генералне регулације на 

јавни увид и трајању јавног увида огласиће се у дневном листу и локалним средствима информисања. 

Члан 9. 

План генералне регулације израдићесе у три оригинална примерка у аналогном и четири примерка у 

дигиталном облику. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-332/2021-05-I                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р.                 

-23- 

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

135/2004 и 88/2010), члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) 

и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

За израду Плана генералне регулације насеља Топола је потребна израда Стратешке процене утицаја на 

животну средину. 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је преиспитивање донетих планских решења за целу територију Плана генералне 

регулације насеља Топола. 

Члан 3. 

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

утицаја број 501-17/2021-02 од 03.06.2021.године у складу са Законом. 

Члан 4. 

Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за израду Плана генералне 

регулације насеља Топола саставни је део одлуке за измену Плана генералне регулације насеља Топола у 
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складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21). 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-331/2021-05-I                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 

-24- 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 - 

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

145/14, 83/18, 31/19, 37/19- други закон, 9/20 и 52/21), члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, бр. 3/2019),  

Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се првојизмени и допуниПросторног плана општине Топола,у даљем тексту 

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

Члан 2. 

Циљ измене и допуне Просторног плана општине Топола је преиспитивање и измена донетих планских 

решења у области заштите животне средине, у делу експлоатације минералних сировина на територији 

Рудника и Венчацакао и усклађивање дефинисаних правила грађења на пољопривредном земљишту са 

Законом о пољопривредном земљишту и Закона о накнадама за коришћење јавних добара.  

Члан 3. 

Границом Просторног плана обухваћенаје целокупна територија општинеТопола. Укупна површина 

обухвата просторног плана износи cca 356km². Обухват граница измене просторног плана остаје иста као 

граница Просторног плана општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 16/2011). 

Члан 4. 

Измена и допуна Просторног плана подразумева мање измене и допуне планског документа на основу члана 

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

Планирана измена се односи само на текстуални део и то на следеће области: 

1) Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса; 

2) Пропозиције заштите животне средине, предела, природних и културних добара; 

3) Принципи и циљеви просторног развоја; 

4) Правила уређења; 

5) Спровођење просторног плана и смернице за израду планске документације; 

6) Приоритетна планска решења и пројекти; 

7) Правила грађења за остале површине и објекте – пољопривредно земљиште. 

Пројектним задатком за израду Просторног плана ће се дефинисати конкретне визије и циљеви израде 

предметног плана. 

Члан 5. 

Измена и допуна Просторног плана биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења 

јавних набавки, а које је дужно да нацрт плана изради у току од 4 месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

Члан 6. 

Средства за израду Измене и допуне Просторног плана општине Топола обезбеђена су буџетом општине 

Топола за 2021. годину. 

Члан 7. 

За Просторни план не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

Члан 8. 

Поступак израде  и усвајања Прве измене и допуне Просторног плана општине Топола спроводиће се по 

скраћеном поступку у складу са чланом 73. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања. 

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид по скраћеном поступку у трајању од најмање 15 дана, 

у оквиру кога се одржава једна јавна презентација.  
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Jавни увид ће се одржати у просторијама Скупштине општине Топола, Улица краља Александра I бр. 9, 

Топола. Подаци о начину излагања нацрта Просторног плана на јавни увид и трајање јавног увида огласиће 

се у дневном листу и локалним средствима информисања. 

Члан 9. 

Просторни план израдиће се у три оригинална примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном 

облику. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-330/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                      Владимир Радојковић с.р. 

 

-25- 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, бр. 

135/2004 и 88/2010), члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) 

и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

За прву измену и допуну Просторног плана општине Топола није потребна израда Стратешке процене 

утицаја на животну средину. 

Члан 2. 

Циљ измене Плана је преиспитивање и измена донетих планских решења у области заштите животне 

средине, у делу експлоатације минералних сировина на територији Рудника и Венчаца као и усклађивање 

дефинисаних правила грађења на пољопривредном земљишту са Законом. 

Члан 3. 

Ова одлука је дата у складу са датим мишљењем о не приступању изради Извештаја о стратешкој процени 

утицаја број 501-18/2021-02 од 10.06.2021.  у складу са Законом. 

Члан 4. 

Одлука о не приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за прву 

измену и допуну Просторног плана општине Топола саставни је део одлуке за прву измену и допуну 

Просторног плана општине Топола у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука 

УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21). 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-329/2021-05-I                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                     Владимир Радојковић с.р.                                           

 

-26- 

На члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 19.6.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама Правилника о раду Предшколске установе 

„Софија Ристић“ Топола бр. 319 који је донео Управни одбор Предшколске установе на седници одржаној 

дана 31.5.2021. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-34/2021-05-I                                                                                                     СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                                                            Владимир Радојковић с.р 
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-27- 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), члана 3. став 2. тачка 2., у вези са чланом 1. став 2. Закона о 

раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017... и 95/2018), 

члана 3. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања 

чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 

бр. 43/2017) и члана 52. став 1. тачка 1) Статута Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, дел. бр. 

224 од 22.03.2018. године, Управни одбор Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, на седници 

одржаној дана 31.05.2021. године, донео је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СОФИЈА РИСТИЋ“ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

После Члана 138а додаје се  

Члан 138б. 

Запослени има право на солидарну помоћ, за случај рођења или усвојења детета запосленог – и висини 

месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према објављеном објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике.  

Члан 2. 

Остале одредбе Правилника остају непромењене. 

       ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА  

Мирјана Ћирић, с.р. 

Образложење измена:  

Измена се врши у циљу усклађивања Правилника о раду Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола са 

ПОсебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 

43/2017) који је у примени од 15.07.2020. године. 

-28- 
На основу члана 40. став 1. тачка 11. и 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 

2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Прву измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола број 145/33 од 4.06.2021. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-328/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

-29- 

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр 24/05,  61/05, 54/2009, 32/2013. и 75/2014),  Закона о 

туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015), члана 21. Статута 

Туристичке организације „Опленац” Топола број 164/33 од 05.07.2019. године, као и Уредбе о Каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 

81/2017 и 6/2018) 

Директор Туристичке организације „Опленац” Топола доноси 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ “ОПЛЕНАЦ” ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У  Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији 

Опленац Топола , број 94/33 од 26.03. 2018. године, у делу II – РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ОБЛАСТИ 

ТУРИЗМА  у члану 5. став 1. код радног места, 

РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА У ТУРИЗМУ 

„Број извршилаца : 1 (један) “мења се и гласи: „Број извршилаца: 2 (два)“ 
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Члан 2. 

Ступањем на снагу Прве измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места, остају да важе сви чланови Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у бр. 94/33 од 26.03.2018. године. 

Туристичка организација „Опленац“                                                                                  Љиљана Тодоровић, с.р. 

                                                                                                                            директор 

-30- 

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 19.6.2021. године, донела  је 

 

                                                                    Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Топола за период 01.01.2020 - 

31.12.2020. године број ОП-сл/103/21 од 14.4.2021. године 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-347/ 2021-05-I                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  19.6.2021. године                                                                                                     Владимир Радојковић с.р. 

-31- 

На основу члана 11. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(«Сл. гласник РС“  бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018),  члана 1. став 1. тачка 2., члана 2., 

3., 5., 6., 9. и 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 

34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/2011, 99/2011-др. Закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016, 

113/2017-др. закон, 23/2018, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон), члана 2. став 1. алинеја 9. и члана 5. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима(„Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст и 2/2012), члана 139. став 1. 

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

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И УТВРЂИВАЊУ 

КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЛИЦА  КОЈА БИРА И ПОСТАВЉА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА,  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

И ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама, накнадама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина 

општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник  општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“ бр. 17/2016, 7/2017, 2/2019 и 13/2020) у даљем тексту: Правилник, у члану 7. став 1. алинеја 6. врши 

се следећа измена: 

иза речи: ,,средњом“ додају се речи: „и осталим“,  а уместо речи: „стручном спремом“ треба да стоје речи: 

„стручним спремама“.    

Члан 2. 

„У члану 11. тачка 1. Правилника уместо речи: „Председник Скупштине Општине у висини просечне нето 

плате запослених у јавном сектору Републике Србије“ треба да стоје речи: „Председник Скупштине 

Општине у висини плате Председника Општине“. 

„У истом члану тачка 2. Правилника  уместо речи: „Заменик председника Скупштине Општине у износу од 

26,7% од утврђене нето зараде-плате (без минулог рада) за изабрана лица (с коефицијентом 7,74)“ треба да 

стоје речи: „Заменик председника Скупштине Општине у висини минималне зараде која важи за месец  за 

који се врши исплата накнаде увећана за 25%“.  

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО 

Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 110-37/2021-05-I                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р.  
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На основу члана 116. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 40.став 1. тачка 10. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.6.2021. донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

СШ ,,Краљ Петар I“ Топола 

 

I Разрешава се  Нада Стевановић, професор из Тополе, дужности члана Школског одбора СШ „Краљ 

Петар I“ Топола, испред Општине Топола. 

II У  Школски одбор из тачке I овог Решења именује се Јелена Кундовић, дефектолог из Тополе, испред 

Општине Топола. 

III Мандат именоване  из тачке II  овог Решења траје до истека мандата члановима Школског одбора СШ 

„Краљ Петар I“ Топола именованим решењем Скупштине општине Топола број 020-234/2020-05-I од 

29.11.2020. године. 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-257/2021-05-I                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6.2021. године                                                 Владимир Радојковић с.р. 

-33- 

На основу члана 41 став 1 тачка 5) и члана 42 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији 

рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20), члана 40 став 1 тачка 41) Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 154 став 2 Пословника о раду 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), на предлог председника 

Општине,  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

I 

У тачки I Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник СО 

Топола“, број 10/2020 и 14/2020),  

код заменика команданта општинског штаба, уместо „Данијела Пантић Ђокић – заменик 

председника Општине“, треба да стоји „Јасна Вуковић – заменик председника Општине“,  

а код члана Општинског штаба, уместо:  

„Дејан Пантић – члан Општинског већа општине Топола“, треба да стоји „Саша Обрадовић – члан 

Општинског већа општине Топола“. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-291/2021-05-I                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

Дана: 19.6.2021. године                                                         Владимир Радојковић с.р.             

-34- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана  62. 63. и 81. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I   Именује се Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије Скупштине општине Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1. Јованка Савић – Васиљевић  одборник СО Топола 

2. Радован Ђокић одборник СО Топола 

3. Јелена Танасијевић  одборник СО Топола   
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4. Глишић Душан из Тополе 

5. Зоран Вукашиновић из Винче  

III Задатак Одбора прописан је чланом 81. Пословника Скупштине општине Топола  („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-201/2020-

05-I од 18.9.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-326/2021-05-I                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                Владимир Радојковић с.р. 

-35- 
На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 84. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  Именује се Одбор за рад и развој месних заједница Скупштине општине  Топола. 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1. Др Јасмина Аврамовић-Карић  одборник СО Топола 

2. Никола Савић  одборник СО Топола   

3. Радован Ђокић одборник СО Топола 

4. Марјан Торбица из Тополе 

5. Иван Урошевић из Пласковца 

III Задатак Одбора прописан је чланом 84. Пословника Скупштине општине Топола  („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-204/2020-

05-I од 19.8.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-325/2021-05-I                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р.                                            

-36- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 89. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Именује се Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места 

Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.  Радослав Николић, из Јеленца, одборник СО Топола 

2.  Ивановић Светлана, одборник СО Топола   

3.  Божидар Павловић, одборник СО Топола 

4.  Игор Ћирковић из Тополе 

5.  Радослав Лугоњић из Тополе. 

III Задатак Одбора прописан је чланом 89. Пословника Скупштине општине Топола  („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI  Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-

209/2020-05-I од 18.9.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-324/2021-05-I                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р.                                       
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На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 79. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године,  донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именововању члана Одбора за избор и именовања  

Скупштине општине Топола  

 

 I   Разрешава се Мирослав Јевтић, запослен у ТО „Опленац“ Топола, дужности члана Одбора за избор и 

именовања Скупштине општине  Топола. 

II  У Одбор из тачке I овог решења именују се Кристина Марјановић, одборник Скупштине општине 

Топола. 

III Задатак Одбора прописан је чланом 79. Пословника Скупштине општине Топола  („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-323/2021-05-I                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                    Владимир Радојковић с.р. 

-38- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 80. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за прописе и управу Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    

1. Снежана Младеновић, одборник СО Топола 

2. Сузана Јаковљевић из Тополе, одборник СО Топола   

3. Туфегџић Стефан, одборник СО Топола 

4. Зоран Матић из села Тополе 

5. Никола Вујић из Винче 

III Задатак Одбора прописан је чланом 80. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине бр. 020-212/2020-05-I од 18.9.2020. 

године и број 020-346/2020-05-I од 29.11.2020. године.    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-334/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р.               

-39- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 88. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за награде и признања Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.  Радиша Урошевић из Блазнаве, одборник СО Топола 

2.  Маријана Срећковић из Тополе, одборник  СО Топола   

3.  Кристина Јовановић, одборник СО Топола 

4.  Мирољуб Марковић из Доње Шаторње, 

5.  Зоран Јевтић из Тополе 
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III Задатак Одбора прописан је чланом 88. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањм на снагу оог решења престаје да важи решење Скупштине општине Топола бр: 020-208/2020-

05-I од 18.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-337/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

-40- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 91. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за социјална питања Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.  Милосав Таковац из Пласковца одборник СО Топола 

2.  Угљеша Илић из Тополе   

3.  Др Валентина Пајић, одборник СО Топола 

4.  Владан Весић из Жабара 

5.  Милета Матић из Доње Трнаве. 

III Задатак Одбора прописан је чланом 91. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-211/2020-

05-I од 18.9.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-338/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

-41- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 83. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Именује се Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине 

општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.  Новица Ђоковић, одборник СО Топола 

2.  Снежана Младеновић, одборник СО Топола   

3.  Маријана Срећковић из Тополе, одборник СО Топола 

4.  Ивица Радовановић из Тополе 

5.  Драгиша Ђорђевић из Тополе 

III Задатак Одбора прописан је чланом 83. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-213/2020-

05-I од 18.9.2020. године и 020-347/2020-05-I од 29.11.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-339/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 
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-42- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 86. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за заштиту и унапређење животне средине Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1. Радослав Николић, одборник СО Топола 

2. Тијана Цветковић, одборник СО Топола   

3. Кристина Марјановић, одборник СО Топола 

4. Срђан Срећковић из Тополе 

5. Милош Петковић из с. Тополе 

III Задатак Одбора прописан је чланом 86. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-206/2020-

05-I од 18.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-341/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

              -43- 
На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 87. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за представке и притужбе Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.   Данка Стевановић одборник СО Топола 

2.   Жарко Јовановић одборник СО Топола   

3.   Стефан Туфегџић oдборник СО Топола 

4.   Јелена Кундовић из Тополе 

5.   Владимир Петровић из Јарменоваца.  

III Задатак Одбора прописан је чланом 87. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-207/2020-

05-I од 18.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-342/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

-44- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 62. 63. и 85. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за пољопривреду и развој села Скупштине општине Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1. Милан Шевић, из Тополе,  одборник СО Топола 
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2. Радован Ђокић, одборник СО Топола   

3. Данијела Павловић одборник СО Топола 

4. Драган Срећковић из Тополе 

5. Зоран Прокић из Доње Шаторње, 

III  Задатак Одбора прописан је чланом 85. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-205/2020-

05-I од 18.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-343/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р.

                          -45- 
На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 82. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Именује се Одбор за друштвене делатности Скупштине општине  Топола 

II   У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

      ЗА ЧЛАНОВЕ    
1.Сузана Јаковљевић  одборник СО Топола 

2.Ивица Карић из Тополе одборник СО Топола   

3.Кристина Јовановић одборник СО Топола 

4.Давид Пајић, дипл.економиста из Јунковца 

5.Тања Павловић из Тополе 

III Задатак Одбора прописан је чланом 82. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-202/2020-

05-I од 18.9.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-344/2021-05-I                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                  Владимир Радојковић с.р. 

 

-46- 

На основу члана 44. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 62. 63. и 90. 

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

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Именује се Одбор за борбу против корупције Скупштине општине  Топола 

II  У Одбор  из тачке I овог решења именују се: 

ЗА ЧЛАНОВЕ    
1. Никола Савић, одборник СО Топола 

2. Милосав Таковац, одборник СО Топола   

3. Мирко Радовановић, одборник СО Топола 

4. Никола Арсенијевић из Винче 

5. Радмил Живановић из Винче. 

III Задатак Одбора прописан је чланом 90. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2019). 

IV Mандат именованих у тачки II траје до истека мандата одборницима СО именованих Одлуком 

Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

V  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 
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VI Ступањем на снагу овог решења пресаје да важи решење Скупштине општине Топола број 020-210/2020-

05-I од 18.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-340/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

-47- 

Скупштина општине Топола на основу члана 22. Пословника  Скупштине општине Топола  (''Сл. гласник 

СО Топола'' број 3/2019), на Конститутивној седници одржаној 19.6.2021.  године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  

резултата тајног  гласања  

 

I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  на Конститутивној седници 

Скупштине општине Топола у саставу: 

 1. Кристина Јовановић 

 2. Драган Благојевић 

 3. Стефан Туфегџић 

II  Ово Решење објавити у  Службеном гласнику СО Топола. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број:   020-310 /2021-05-I                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана   19.6. 2021.   године                                                                                                 Владимир Радојковић с.р. 

-48- 

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 15. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 39. став 1., 3. и 4. и члана 154. став 2. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној 19.6.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o избору члана Општинског већа за област   

социјалне заштите, родне равноправности и рада са младима 

 

1.   САЊА ПЕТРОВИЋ,  медицинска сестра  из  Белосаваца  изабрана  је за члана Општинског већа за 

област социјалне заштите, родне равноправности и рада са младима, почев од 19.6.2021. године, на период 

до истека мандата одборницима Скупштине општине Топола именованим Одлуком Скупштине општине 

Топола број 020-149/2020-05-I од 19.08.2020. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-348/2021-05-I                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 19.6.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р. 

 

-49- 
На основу члана 40.став 1. тачка 10. и члана 139. 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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.6.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Прихвата се иницијатива председника Скупштине општине Топола за  искључење из Основне музичке 

школе ,,Петар Илић“ у Аранђеловцу Одељења у Тополи и припајање Музичкој  школи ,,др Милоје 

Милојевић“ у Крагујевцу. 

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                              ПРЕДСЕДНИК             

Број: 020-336/2021-05-I                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.6. 2021. године                                                                                                     Владимир Радојковић с.р.                                                                                                                                                                                           
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-50- 
На основу члана 15. став 1. тачка 8. и члана 40. став 1. тачка 28. Статута општине Топола („Сл. гласник СО 

Топола“, бр. 2/2019) и члана 154 став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, 

бр. 3/2019 ),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.06.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЕКОЛОГИЈИ, 

ЗАБРАНИ ИСТРАЖНИХ РАДОВА 

И ОТВАРАЊУ РУДНИКА ОБОЈЕНИХ И ТЕШКИХ МЕТАЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради ДЕКЛАРАЦИЈЕ о екологији, забрани истражних радова и отварању 

рудника обојених и тешких метала на територији општине Топола. 

Члан 2. 

Циљ израде и доношења ове Декларације је стварање јединствене политичке платформе за будуће деловање 

и вођење локалне политике у области заштите животне средине а тиме усмеравања економског развоја 

општине Топола у будућности. 

Члан 3. 

Декларација предходи изменама, допунама и доношењу новог Просторног плана општине Топола. 

Члан 4. 

Носилац израде Декларације је Одбор за заштиту и унапређење животне средине.Одбор ће у оквиру своје 

надлежности и процедура, у раду тражити помоћ и ангажовање стручних лица и организација. Трошкове 

настале током израде декларације, финансирати средствима из буџета општине. 

Члан 5. 

Декларацију израдити и представити јавности општине у наредна 3 месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у Службеном гласнику општине Топола. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 020-346/2021-05-I                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.06.2021. године                                                                                                   Владимир Радојковић с.р.    

-51- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службениу 

гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.5.2021. године  донело је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

У члану 6. став 2. Правилника о начину и условима коришћења службених возила („Службени гласник СО 

Топола“ број 21/2016 и 3/2021) после речи за запослене додају се  речи: „и чланове Општинског већа“.  

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-32/2021-05                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА         

Дана: 31.05.2021. године                       Игор Петровић.с.р 

-52- 

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

закон и 101/2016 - др. закон), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 

5/2019), члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019 

и 5/2019-испр), члана 31. Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.05.2021. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА  

И СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона (у даљем 

тексту: Правилник) утврђују се начин и услови коришћења службених телефона у просторијама Општинске 

управе, као и мобилних телефона који се додељују запосленима у Општинској управи општине Топола 

(функционерима, службеницима и намештеницима) и функционерима који нису на сталном раду у 

организационим јединицама општине Топола ради обављања послова. 

II.  КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА 

Члан 2. 

За сваког директног корисника буџетских средстава општине Топола, Одељење за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности води посебну евиденцију трошкова свих припадајућих бројева директних 

телефона као и евиденцију укупних трошкова за услуге комуникација, као расход планираних Одлуком о 

Буџету општине Топола и у склопу извештаја о оствареним приходима и примањима и извршеним 

расходима и издацима буџета у законски прописаним роковима доставља исте надлежним органима и 

институцијама.  

На захтев Председника Општине или другог овлашћеног лица Општинске управе извештаји о износу 

трошкова из става 1. овог члана се могу достављати и у краћим роковима од законски прописаних.  

Члан 3. 

У случају енормно високог износа трошкова појединих службених телефона, а без посебно оправданих 

разлога, овлашћено лице из претходног члана овог Правилника  методама упоређивања потрошње са 

претходним месецом, као и са потрошњом других телефона  утврђује износ прекорачења ових трошкова. 

За утрврђени износ прекорачења овлашћено лице доноси решење да се кориснику службеног телефона 

врши месечна обустава зараде у висини прекораченог износа.  

Уколико службени телефон користи у току обављања посла више запослених, трошкови прекораченог 

износа по рачунима за коришћење службеног телефона подједнако ће се поделити на број запослених који 

користе наведени службени телефон.  

III. КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

Члан 4. 

Право на коришћење службених мобилних телефона, односно претплате за службене потребе имају 

запослени у Општинској управи општине Топола: 

-  изабрана и постављена лица у органима општине Топола, 

-  руководиоци одељења Општинске управе општине Топола, 

-  остали запослени у Општинској управи општине Топола, 

- друга лица по посебном одобрењу Председника општине, односно која по решењу Председника 

општине или по основу неког другог акта учествују привремено или повремено на обављању појединих 

послова везаних за рад Општинске управе. 

Члан 5. 

Трошкови прибављања и коришћења службених мобилних телефона падају на терет сталних трошкова-

услуге комуникација Буџета општине Топола.  

Члан 6. 

Трошкови коришћења службених мобилних телефона органичавају се у динарском износу на месечном 

нивоу у зависности од послова и одговорности појединих корисника: 

-  Председник општине до 10.000,00 динара, 

-  Заменик председника општине до  6.000,00 динара, 

-  Заменик председника Скупштине до 6.000,00 динара, 

-  Помоћници председника до 3.600,00 динара, 

-  Кабинет председника општине:  шеф кабинета и пословни секетар до 3.600,00 динара 

-  Чланови општинског већа до 3.600,00 динара, 

-  Секретар Скупштине општине до  3.600,00 динара, 

-  Начелник Општинске управе до 3.600,00 динара, 

-  Општински правобранилац до 2.000,00 динара, 

-  Руководиоци одељења до 3.600,00 динара, 

- Запослени на пословима јавних набавки до 3.600,00 динара, 

- Запослени на радном месту просторног планера до 3.600,00 динара, 

-  Остали запослени у Општинској управи до 1.440,00 динара. 

Уколико корисник службеног мобилног телефона прекорачи утврђени износ из претходног става овог 

члана, сам ће сносити цео новчани износ прекорачења кроз  месечну обуставу из плате у висини 

прекораченог износа. 

О повећању наведених износа из става 1. овог члана одлучује на предлог Председника општине, Општинско 

веће општине Топола.  
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Члан 7. 

Председнику Скупштине општине одобравају се из буџета општине финансијска средста на име трошкова 

коришћења мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 5.000,00 динара. 

Општинском правобраниоцу одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова 

коришћења мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 2.000,00 динара. 

Пословном секретару одобравају се из буџета општине финансијска средства на име трошкова коришћења 

мобилног телефона у динарском износу на месечном нивоу до 2.000,00 динара. 

Одобрена средства из става 1. овог члана уплаћију се са рачуна Извршење буџета општине Топола  

добављачу за услуге по достављеним рачунима корисника усуге, у месецу за претходни месец.  

Члан 8. 

Лица из члана 6. овог Правилника имају право на добијање службених мобилних телефона на коришћење 

највише једном у сваке две године. 

Члан 9. 

У зависности од потребе, а у циљу реализације посебно важних послова или одласка на службени пут у 

инострансво, на предлог Председника Општине, уз сагласност Општинског већа, кориснику службеног 

мобилног телефона признаће се прекорачени трошкови у односу на износе из претходног члана посебним 

Решењем. 

Члан 10. 

У случају прекорачења утврђених износа из члана 9. овог Правилника, кориснику службеног мобилног 

телефона вршиће се месечна обустава из плате у висини прекораченог износа. Обустава је у обрачуну плате 

исказана као посебна категорија, тако да је о прекораченом износу корисник службеног мобилног телефона 

информисан доставом обрачунске листе плате, као и могућношћу увида у рачун трошкова коришћења 

мобилнох телефона. 

Члан 11. 

По престанку функције и послова које обавља, корисник службеног мобилног телефона дужан је да га 

заједно са корисничким бројем без одлагања врати овлашћеном лицу у исправном и неоштећеном стању. 

У случају неисправности или оштећења службеног мобилног телефона од стране корисника, корисник је 

дужан да надокнади штету, а у складу са условима из основног уговора, закљученим између Општине 

Топола и актуелног оператера.  

Члан 12. 

Евиденцију корисника и рачуна службених мобилних телефона воде надлежне службе Општинске управе.  

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима коришћења службених 

телефона и службених мобилних телефона („Службени гласник СО Топола“ број 4/2018, 8/2018, 1/2019, 

5/2019 и 11/2020).  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ТОПОЛА           ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-33/2021-05-III                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 31.5.2021. године                   Игор Петровић,с.р                                                                            

-53- 

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 5. 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, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 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 

(„Службени гласник СО Топола“ број 5/2019) у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2021. 

годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020) и Уговором о коришћењу средстава за успостављање 

јединственог управног места, број 401-00-00441/2020-05/1 од 09. децембра 2020. године и изводом број 328 

од 18. децембра 2020. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.05.2021. године донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о спровођењу Пројекта 

„Успостављање јединственог управног места у општини Топола“ 

 

1. Одобрава се спровођење Пројекта у 2021. години „Успостављање јединственог управног места у 

општини Топола“ укупне финансијске вредности 5.500.000,00 динара од чега је 5.000.000,00 динара 

обезбеђено из средстава РС-Министарство државне управе и локалне самоуправе, а 500.000,00 динара из 

средстава буџета општине Топола.   
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2. Средстава за суфинансирање пројекта и део средстава РС- Министарства државне управе и локалне 

самоуправе из тачке 1. овог решења планирана су и реализована Одлуком о буџету општине Топола за 2020. 

годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2019 и 10/2020) у укупном износу од 588.000,00 динара.  

3. За износ остатка средстава од 4.912.000,00 динара, уплаћена дана 18.12.2020. године на рачун Извршења 

буџета општине којa представљају Пренета неутрошена средства из 2020. године за посебне намене, 

увећавају се: 

- Приходи и примања у Одлуци у буџету општине Топола за 2021. годину (,,Службени гласник СО 

Топола“ број 14/2020) на економској класификацији-субаналитичком конту 311712- Пренета неутрошена 

средства за посебне намене - извор финансирања 13,  

(311712-00-13) - 4.912.000,00 динара. 

4. У складу са тачком 1. овог Решења увећавају се планирани расходи и издаци у Одлуци о буџету за 

2021.годину („Сл. гласник СО Топола“ број 14/2020) у износу од 4.912.000,00 динара на следећи начин, 

- у оквиру раздела 4, функционалне класификације 130, Програм 15, Пројекат 0602-7001-Успостављање 

јединственог управног места-ЈУМ, позиције 53.1 и 53.2, економске класификације 423911- Остале опште 

услуге, 5113-Капитално одржавање зграда и објеката, 5122-Административна опрема, извор финансирања 

13, 

 (07547-511321-53.1-13-130) - 2.815.238,00 динара, 

 (07547-512211-53.2-13-130) - 1.224.000,00 динара, 

 (07547-512221-53.2-13-130) -    736.800,00 динара, 

 (07547-512251-53.2-13-130) -    135.962,00 динара. 

5. Средства из тачке 1. и 2. Решења опредељују се за финансирање расхода и издатака за успостављање 

јединственог управног места у складу са идејним решењем. 

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

 7.   О спровођењу Решења стараће се Општинска управа општине Топола.  

8.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Општини Топола су Одлуком РС Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 401-00-

00441/2020-05 од 26. октобра 2020. године додељена средства за успостављање јединственог управног места 

у износу од 5.000.000,00 динара. Дана 09. децембра 2020. године закључен је Уговор о коришћењу средстава 

за успостављање јединственог управног места, број 401-00-00441/2020-05/1 од 9. децембра 2020. године са 

МДУЛС РС, КОД Општине Топола, број 404-422/2020-05-I од 09. децембра 2020. године. Средства од 

страме МДУЛС уплаћена су на уплатни рачун јавног прихода буџета општине топола дана 18. децембра 

2020. године. Како средства за напред наведене намене нису планирана Одлуком о буџету општине Топола 

за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ број 14/2020), на основу напред наведеног, а у складу са 

чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему 183. („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, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020) донето је решење као у диспозитиву. 

ОПШТИНА ТОПОЛА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 404-236/2021-05-III                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 31.05.2021. године                                                 Игор Петровић,с.р  

-54- 

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

др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016,113/2017 и 95/2018), 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.), члана 31. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“ број 

5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 14/2020)        

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 31.05.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊE  O  ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ 

I У Решењу о образовању Комисије за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту број 020-

103/2021-05-III од 05.03.2021. године, код чланова  

уместо: „Горан Ђурђевић, предузетник из Тополе“ треба да стоји „Немања Костић, дипл. просторни планер 

из Тополе“. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

OШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-290/2021-05-III                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 31.05.2021. године                              Игор Петровић,с.р 
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-55- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр 41/2018 и 

95/2018 – др. Закон), Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“, бр. 

14/2020), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019),  члана 10. И 17. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 32019 и 5/2019-испр.) и 

члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019) 

Општинско неће општине Топола на седници одржаној дана 11.06.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ИЛИ ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ВИДУ НАНОШЕЊА НОВОГ АСФАЛТНОГ СЛОЈА 

 

I  У тачки II решења о  одређивању општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине 

Топола или њихових делова  предвиђених за рехабилитацију  у виду наношења новог асфалтног слоја у 

табели код  Рајковца уместо: ,, пут за Круниће део кп.бр. 964 КО Рајковац у дужини од 220 м и ширини 2,7 

м. а(м)“  треба да стоји: ,,пут за Милошевиће у засеоку Црнчица, кп.бр. 480 КО Рајковац  у дужини од 100 

метара ширини 2,7 метара“ 

У истој табели додаје се „Месна заједница Војковци део кп. бр. 1005 КО Војковци – приступну 

саобраћајницу  испред  Дома културе у дужини од 20 метара и ширини 15 метара.“ 

II  Решење ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 7.5.2021. године донело је решење о 

одређивању општинских некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола или њихових 

делова предвиђених за рехабилитацију у виду наношења новог асфалтног слоја. 

Месна заједница Војковца обратила се захтевом Општинском већу општине Топола за асфалтирање 

приступне саобраћајнице испред Дома културе у Војковцима,. 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 11.6.2021.  године разматрало је наведени 

захтев и обзиром да истисматра приоритетним донето решење као у дспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА          ПРЕДСЕДНИК 

Број: 352-139/2021-05-III                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 11.06.2021. године                  Игор Петровић,с.р                                                                                                                                                                 

-56- 

На основу члана 173. став 1. и члана 179. став 2. Закона о запосленима у Аутономној Покрајини и 

јединицима локалне самоуправа (,,Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон)  

члана 67. став 1. тачка 16. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број  2/2019), члана 

10. став 1. тачка 15. 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), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној 11.06.2021. године донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању председника Жалбене комисије 

 

I    Милан Рељић, дипл. правник из села Тополе именује се за председника Жалбене комисије. 

II  Мандат именованог из тачке 1. овог решења траје до истека мандата члановима жалбене комисије 

именованим решењем  Општинског већа општине Топола 020-393/2016-05-III 30.11.2016.године. 

III  Решење ступа на снагу даном доношња. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-3602021-05-III                                                                     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Дана: 11.06.2021. године                                            Игор Петровић,с.р 

-57- 

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.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник 

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

Топола број 40-177/19-05 од 27.06.2019. године,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 11.06.2021. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о контроли и надзору над вршењем услуга одржавања 

гробаља на подручју општине Топола  
1. Овлашћује се Станица Благојевић Плавшић – комунални инспектор и инспектор за заштиту животне 

средине и Гордана Вучићевић – грађевински инспектор, Одељење за инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Топола, да врше контролу и надзор над вршењем услуге одржавања гробаља на 

подручју општине Топола, а у складу са уговором који је код Општинске управе општине Топола заведе под 

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

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

3. Ступањем на снагу овог решења  престаје да важи решење број 020-234/2019-05-III од 22.7.20219. 

године. 

ОПШТИНА ТОПОЛА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-359/2021-05-III                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 11.06.2021. године                                             Игор Петровић,с.р 

-58- 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014,58/2015 

и 12/2016-аутентично тумачење), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016-др закон, 47/2018), члана 67.став 1. Тачка 2. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019), члана 10. Став 1. Тачка 2. И члана 17. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019), Одлуке о 

буџету општине Топола за 2021. Годину („Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2020), у складу са 

Одлуком Општинског већа општине Топола о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији Општине Топола у 2021. 

Години, број 020-8/2021-05-III од  дана 16.01.2021. године, и  предлогом Комисије за оцењивање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Топола у 2021. 

Години образоване Решењем председника општине Топола број 020-231/2021-05-II од 12.05.2021. године,  

Општинско веће Општине Топола  на седници одржаној 11.06.2021. године донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката пројеката медијских садржаја  

из буџета Општине Топола у 2021. години 

 

I    Средства у износу од 1.350.000,00 динара распоређују се: 

1.  Радио ИФМ  “Браф” Топола                  350.000,00 динара 

2.  РТВ „Сунце“ (ТВ), Аранђеловац                                    350.000,00 динара 

3.  РТВ „Сунце“ (Радио), Аранђеловац                                 100.000,00 динара 

4.  Марија Лазаревић ПР ,,Топ-Медија,, Липовац, Топола                                          250.000,00 динара 

5.  Портал „Новинице“                                                                      200.000,00 динара 

6.  Агенција за израду ТВ програма  „Тречна“ Аранђеловац:                                      100.000,00 динара 

II  Пројекти којима нису додељена средства: 

1. „Ар Прес“ Вукосаци 

2. ПД „Пето три 1941“ д.о.о Крагујевац 

3. „Специалис“ д.о.о Београд 

4. РТВ „Шумадија“ Аранђеловац 

5. ПД РТВ „Јасеница“д.о.о. С.Паланка  

III  Средства у износу од 50.000,00 динара остају нераспоређена.  

IV  Ово решење је коначно. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016-аутентично тумачење) и Одлуке о буџету општине Топола за 2021. Годину (,,Службени гласник СО 

Топола“, бр.14/2020), Општинско веће општине Топола је донело Одлуку о расписивању конкурса за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

Општине Топола  у 2021. Години, број 020-134/2021-05-III од  26.3.2021. године, на основу кога је објављен 

јавни позив  на интернет страници општине Топола и у Дневном листу “Блиц“. 

На Конкурс се пријавило 11 учесника. Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Топола у 2021. Години образована Решењем 

председника општине Топола број 020-231/2021-05 од 12.5.2021. године, размотрила је приспеле пројекте. 

На основу циљева и критеријума наведених у конкурсу, Комисија је Општини Топола доставила Записник 

са предлогом одлуке о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
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интереса у области јавног информисања на територији Општине Топола  у  2021. Години. Средства у износу 

од 350.000,00 динара су распоређена: Радиу ИФМ „Браф” Топола у износу од 350.000,00 динара, РТВ 

„Сунце“ (ТВ), Аранђеловац у износу од 350.000,00 динара, РТВ „Сунце“ (Радио), Аранђеловац у износу од  

100.000,00 динара, Марији Лазаревић ПР веб портал „Топ-Медија“ Липовац Топола у износу од 250.000,00 

динара, Порталу „Новинице“ у износу од 200.000,00 динара и Агенцији за израду ТВ програма „Тречна“ 

Аранђеловац у износу од 100.000,00 динара. 

Комисија је оценила да степен утицаја следећих  пројеката не задовољав квалитет информисања циљне 

групе, тако да исте није прихватила и то: „Ар Прес“ Вукосаци (2 пројекта), ПД „Пето три 1941“ д.о.о 

Крагујевац, „Специалис“ д.о.о Београд, РТВ „Шумадија“ Аранђеловац и ПД РТВ „Јасеница“ д.о.о. С. 

Паланка.  

Општинско веће општине Топола је у потпуности прихватило Предлог Комисије и донело Решење као у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана 

достављања решења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ OПШTИНE TOПOЛA          ПРЕДСЕДНИК                       

Број: 404-271/2021-05-III                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Дана: 11.06.2021. године                        Игор Петровић,с.р 
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