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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 71/94, 79/05 и 

83/14- др. закон), чланова 8. и 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Тополе 

(„Службени гласник СО Топола”, број 1/00, 2/00, 1/01 и 3/01), члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола”, бр. 2/19) и члана 154. став 2. и члана 155. став 3. Пословника СО 

Топола(„Сл. Гласник СО Топола”, бр.3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.12.2021.године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Туристичке организације „Опленац“ Топола 

 

 

I      Разрешава се Сања Чоловић, дипл. економиста из Тополе дужности председника Управног одбора 

Туристичке организације „Опленац” Топола – испред оснивача Скупштине општине Топола. 

II      За председника Управног одбора из тачке I овог Решења именује се Катарина Радојевић, 

дипломирани економиста из Београда. 

III Мандат именованог из тачке II овог решења траје до стека мавдата председнику и члановима Управног 

одбора Туристичке организације „Опленац” Топола именованих Решењем Скупштине општине Топола 

број 020-207/2021-05-I од 29.04.2021. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-574/2021-05-I                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 4.12.2021. године                                            Владимир Радојковић, с.р. 

 

-2- 
 На основу члана 19. став  2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. ласник РС“, 

бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), на предлог Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 24.12.2021. године, доноси 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Топола за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и 

активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за 

спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја 

напутевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
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Члан 2. 

 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Топола за 2021. годину у висини од 

6.700.000,00 динара и биће усмерена за спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада 

које представљају саставни део овог Програма. 

 

Члан 3. 

 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода 

по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине 

Топола до нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 4. 

 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди  Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општинеТопола. 

 

Члан 5. 

 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 

30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности са обраћајана путевима („Сл. гласник 

РС“, бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на сагласност путем ИСА апликације. 

 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима, користиће се за мере и активности описане у табели.  
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Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 

Одговорнисубјекти Проценат Проценат по 

областима 

Унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Израда пројекта система видео 

надзора  за аутоматско 

препознавање регистарских 

таблица и детекцију саобраћајног 

прекршаја – прекорачење задате 

лимитиране брзине кретања 

возила  на државном путу IБ реда 

у насељеном месту Топола 

(варош) (раскрсница „Прокин 

гроб“) 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

система видео 

надзора  за 

аутоматско 

препознавање 

регистарских 

таблица и 

детекцију 

саобраћајног 

прекршаја –

прекорачење 

задате 

лимитиране 

брзине кретања 

возила  на 

државном путу 

IБ реда у 

насељеном месту 

Топола (варош) 

(раскрсница 

„Прокин гроб“) 

Јануар-

Март 
500.000,00 ПС Топола 

Одељењезабуџет, финансије, 
привреду и друштвене 

делатности, 

Одељење за инспекцијске 
послове и инвестиције  

7,46 %  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

50% 

Извођење радова по пројекту 

система видео надзора  за 

аутоматско препознавање 

регистарских таблица и детекцију 

саобраћајног прекршаја – 

прекорачење задате лимитиране 

брзине кретања возила  на 

државном путу IБ реда у 

насељеном месту Топола (варош) 

(раскрсница „Прокин гроб“) 

Уградња опреме 

по пројекту 

система видео 

надзора 

Мај-Јул 1.500.000,00 ПС Топола 

Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 

Одељење за инспекцијске 
послове и инвестиције 

Одељење за комуналне 

делатности, грађевинско-
урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и 

управљања имовином 

22,39% 

Услуга стручног надзора над 

извођењем радова по пројекту 

система видео надзора  за 

аутоматско препознавање 

регистарских таблица и детекцију 

саобраћајног прекршаја – 

прекорачење задате лимитиране 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

саобраћаја и 

саобраћајне 

сигнализације 

Јануар - 

Април 
96.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 
Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

 

1,43% 
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брзине кретања возила  на 

државном путу IБ реда у 

насељеном месту Топола (варош) 

(раскрсница „Прокин гроб“) 

општинских 

путева на 

територији 

општине Топола 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације регулисања 

проласка државног пута кроз 

насеље Блазнава (зона школе) 

Израдапројектно

-

техничкедокумен

тације 

Фебруар-

Март 
150.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 
Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

2,24% 

Извођење радова по пројекту 

саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације регулисања 

проласка државног пута кроз 

насеље Блазнава (зона школе) 

Извођење радова 

по пројекту 

саобраћаја и 

саобраћајне 

сигнализације 

регулисања 

проласка 

државног пута 

кроз насеље 

Блазнава (зона 

школе) 

Април 190.000 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 

Одељење за инспекцијске 
послове и инвестиције 

Одељење за комуналне 

делатности, грађевинско-
урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и 

управљања имовином 

2,84% 

Услуга стручног надзора над 

извођењем радова по Пројекту 

саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације регулисања 

проласка државног пута крозн 

асеље Блазнава (зонашколе) 

Стручни надзор 

над извођењем 

радова 

Април 10.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и 
друштвенеделатности, 

Одељењезаинспекцијскепослове 

и инвестиције 
 

0,15% 

Одржавање система видео 

надзора 

Одржавањепосто

јећегсистемавиде

онадзораПошта и  

Јануар-

децембар 
904.000,00 ПС Топола 

Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 
делатности, 

 

13,49% 

Рад савета 

Рад  координатора-члана савета  

Коресподенција 

са агенцијом за 

безбедност 

саобраћаја, 

израда 

Јануар-

децембар 
60.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 

Одељење за инспекцијске 
послове и инвестиције 

0,9%  

Накнада за рад члановима Савета Присуство и 

учешће на 

седницама и раду 

Савета 

Јануар-

децембар 
60.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 
делатности, 

Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

0,9% 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXII   Број 1  13. Јануар 2022. страна 5 

 

Унапређење 

саобраћајног 

образовања и 

васпитања 

Израда публикација, флајера 

(припремање, штампање, 

оглашавање), учешће и 

спровођење кампања из 

безбедности саобраћаја 

Штампање 

публикација 

Учешће у 

кампањама АБС 

Јануар-

децембар 
50.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности, 
Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

0,75%  

Kaмпања усмерена ка младим 

возачима „Још увек возим“ 

Kaмпања 

усмерена ка 

младим возачима 

„Још увек возим“ 

Октобар 60.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 
делатности, 

Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

0,9%  

      

     

Превентивно-

промотивне 

активности из 

области 

безбедности 

саобраћаја 

Набавка дечјих ауто седишта по 

поднетим захтевима за децу 

рођену на територији општине 

Топола 

Набавка дечјих 

ауто седишта за 

децу са 

пребивалиштем 

на територији 

општине Топола 

по поднетим 

захтевима до 

шест месеци 

старости од 

рођења детета 

 

Подела дечијих 

ауто седишта                                 

Јануар-

Децембар 

 

 

 

 

 

Јануар - 

децембар 

 

 

 

 

383.000,00 

Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности 

Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

5,71% 50% 

Услуга обуке правилне употребе 

дечијих ауто седишта 

Набавка услуге 

 

 

 

 

 

 

 

Спровођење 

обуке 

Јануар-

Фебруар 

 

 

 

 

 

Март, Јун, 

Септембар, 

Децембар 

100.000,00 Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и друштвене 

делатности 
Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

1,49% 

 

Научно- Израда Стратегије и акционог Доношење Јануар - 417.000,00 ПС Топола 
Одељењезабуџет, финансије, 

6,22%  
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истраживачки

рад у области 

безбедности 

саобраћаја 

плана безбедности саобраћаја на 

териториј иопштине Топола за 

периододпетгодина 

скупштинске 

Одлуке о 

покретању 

израде 

стратегије, 

формирање тима 

за праћење 

израде као и 

избор з израду 

стратегије 

Јул привреду и друштвене 

делатности, 
Одељење за инспекцијске 

послове и инвестиције 

Одељење за комуналне 
делатности, грађевинско-

урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и 
управљања имовином 

      

      

Опремање 

јединица 

саобраћајне 

полиције и 

других органа 

надлежних за 

послове 

безбедности 

саобраћаја 

Набавка опреме на основу 

пројекта  система видео надзора  

за аутоматско препознавање 

регистарских таблица и детекцију 

саобраћајног прекршаја –

прекорачење задате лимитиране 

брзине кретања возила  на 

државном путу IБ реда у 

насељеном месту Топола (варош) 

(раскрсница „Прокин гроб“) 

Набавка опреме 

на основу 

пројекта 

Мај-Јул 2.220.000,00 ПС Топола 
Одељењезабуџет, финансије, 

привреду и 

друштвенеделатности, 
Одељењезаинспекцијскепослове 

и инвестиције 

Одељењезакомуналнеделатности, 
грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и 

пословеевиденције и 
управљањаимовином 

33,13%  

      

      

      

      

 УКУПНО (%) 100%  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

       Број: 110-781/2021-05-III                                                                                                                                                 Игор Петровић, с.р.                                                               

Дана: 24.12.2021. године      
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Република Србија 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-3/2022-05-I 

Датум: 1.2.2022. године 

        Т О П О Л А 

 

 

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 – аутентично тумачење) и члана 154. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019)  

Скупштина општине Топола, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o исправци решења 110-49/2021-05-I 

 

1. У решењу број 110-49/2021-05-I од 16.10.2021. године, о усвајању Извештаја о реализацији 

Годишењг плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, у  тачки 1. уместо: 

„2021/2022“ треба да стоји „2020/2021“, а уместо „13.09.2021.“ треба да стоји „14.09.2021.“. У 

свему осталом решење остаје непромењено. 

2. Решење  о исправци почиње да производи правна дејства од 16.10.2022. године. 

 

О    б    р    а    з    л    о   ж    е    њ    е 

 

На основу члана 32.  Закона о локалнојсамоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине ТОпола („Службени гласник СО 

Топола“ број 2/2019), Скупштина општине Топола је на седници одржаној дана 16.10.2021. године усвојила 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за школску 

2020/2021 годину, који је Управни одбор усвојио Одлуком на седници одржаној дана 14.09.2021. године. 

Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – 

аутентично тумачење), прописано је да орган увек може да исправи своје решење или његове оверене 

преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности. 

 На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.      

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Скупштина општине Топола, у року од 

осам дана од дана пријема закључка. Жалба се предаје на писарници Општинске управе, или поштом на 

адресу: Булевар краља Александра I бр. 9, 34 310 Топола. 

 

 

 

                                                                                                           СЕКРЕТАР  

                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                         Сања Јевтић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1. 
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке 

организације „Опленац“ Топола 
Страна 1. 

 

2. 
Прву измену програма за рад савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине топола за 2021. годинуi опште 

одредбе 
Страна 2. 

 

3. 

Сагласностна прву измену Програма за рад савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на подручју локалне 

самоуправа Топола за 2021. Годину 

Страна 7. 

 

4. 

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Топола у првом 

кругу за укупно 338 јавних надметања 

Страна 8. 

   

5. Решење о исправци решења 110-49/2021-05-I Страна 10. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Исидора Николић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Игор Перовић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


