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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. 

закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 17. Одлуке о Месним заједницама на територији општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019), члана  10 Одлуке о општинском већу општине 

Топола (,,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 сендици одржаној дана 13.01.2023. године, донело  је 

 

О Д Л У К У 

о измени одлуке о 

броју чланова Савета за сваку месну заједницу 

на територији општине Топола 

 

            I У члану I тачка 4. Одлуке о броју чланова  Савета за сваку месну заједницу на територији 

општине Топола уместо „5 (пет)“ треба да стоји „7 (седам)“ 

 II Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО 

Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-36/2023-05-III               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА       

Дана: 13.01.2023. године               Владимир Радојковић, с.р.                

-2- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. 

Закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 67. Статута општине Топола, („Службени 

гласник СО Топола“, број 02/2019), чланова 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 03/2019 и 05/2019-испр.) и члана 6. Одлуке о постављању 

привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

17/2019),  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 13.01.2023. године донело је 

 

О Д Л У К У 

о измени одлуке бр. 020-531/2021-05-III од 27.09.2021. године 

 

1. У Одлуци о измени одлуке бр. 020-531/2021-05-III од 27.09.2021. године Општинског већа 

општине Топола број 020-95/2022-05-III од 2.03.2022. године у тачки 1. врши се следећа измена: 

уместо речи „примењиваће се од 2023. године“ треба да стоји „примењиваће се од 1.10.2023. 

године“. 

2. Остале одредбе одлуке остају непромењене. 

3. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-38/2023-05-III                                                                     Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.01.2023. године                         
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 2/2019), чланова 10. и 17.Одлуке о Општинском већу општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о 

додели средстава за дотације спортским удружењима у 2023. години, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  13.01.2023. године донело је  

 

ОДЛУКУ 

 О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА  

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Предлог Комисије за расподелу средстава за дотације спортским удружењима на 

територији општине Топола од 26.12.2022. године. 

Члан 2. 

 Расподела средстава из члана 1. ове одлуке врши се на следећи начин: 

РБ Подносиоц програма 

Средства из 

буџета 

редован 

програм 

Средства из 

буџета 

школски 

спорт 

Укупна 

средства из 

буџета 

1 Одбојкашки клуб “Карађорђе”, Топола 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 

2 Фудбалски клуб “Шумадинац 1913”, Наталинци 1.230.000,00  1.230.000,00 

3 Рукометни клуб “Карађорђе”, Топола 1.200.000,00  1.200.000,00 

4 Женски фудбалски клуб “Карађорђе”, Топола 500.000,00 395.000,00 895.000,00 

5 Фудбалски клуб “АФ Дуљај”, Топола 180,000,00 620.000,00 800.000,00 

6 Женски рукометни клуб “Колибри”, Гор. Трнава  580.000,00 580.000,00 

7 Савез за школски спорт “Опленац”, Топола  455.000,00 455.000,00 

8 Аутомобилски спортски клуб “Топола” 450.000,00  450.000,00 

9 Кошаркашки клуб “Карађорђе”, Топола  450.000,00 450.000,00 

10 Спортско теквондо удружење “Киндер”, Топола 450.000,00  450.000,00 

11 Клуб малог фудбала “Опленац”, Топола 400.000,00  400.000,00 

12 Фудбалски клуб “Винча”, Винча 350.000,00  350.000,00 

13 Омладински фудбалски клуб “Трнава”, Д. Трнава 350.000,00  350.000,00 

13 Фудбалски клуб “БСК”, Белосавци 350.000,00  350.000,00 

15 Омладински фудбалски клуб “Пласковац” 350.000,00  350.000,00 

16 СУ “Ашихара Каикан Опленац”, Топола 300.000,00  300.000,00 

17 Спортско шаховско удружење “Карађорђе”, То. 240.000,00  240.000,00 

18 Фудбалски клуб “Младост”, Јеленац 220.000.00  220.000.00 

19 Фудбалски клуб “Борац”, Клока 220.000.00  220.000.00 

20 Фудбалски клуб “Јасеница”, Божурња 220.000,00  220.000,00 

21 Фудбалски клуб “Горња Трнава 1938”, Г. Трн. 220.000,00  220.000.00 
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22 Фудбалски клуб “Калипоље”, Жабаре 220.000,00  220.000.00 

23 Стрељачка дружина “Топ”, Топола 200.000,00  200.000,00 

24 Спортско атлетско удружење “Сад трчи”, Топ. 150.000,00  150.000,00 

25 Тениски клуб “Опленац”, Топола 150.000,00  150.000,00 

26 АСУ “Милошевић рејсинг”, Топола 150.000,00  150.000,00 

27 Спортско удружење за летеће мете “Гром”, Бл. 150.000,00  150.000,00 

28 Фудбалски клуб “Будућност”, Блазнава 120.000,00  120.000.00 

29 Фудбалски клуб “Р. Домановић”, Овсиште 120.000,00  120.000.00 

30 Фудбалски клуб “Младост”, Рајковац 120.000.00  120.000.00 

31 Фудбалски клуб“Шумадинац 1949”, Шуме 120.000,00  120.000,00 

32 Фудбалски клуб “Крћевац 04”, Крћевац 120.000,00  120.000,00 

33 Фудбалски клуб “Јунковац”, Јунковац 120.000,00  120.000,00 

34 Фудбалски клуб“Будућност МИ”, Доња Трнава 120.000,00  120.000,00 

35 Омладински фудбалски клуб “Јарменовци” 120.000,00  120.000,00 

36 Фудбалски клуб “Маскар”, Маскар 120.000,00  120.000,00 

37 Фудбалски клуб “ЗТ Горович”, Горович 120.000,00  120.000,00 

38 СФУ “Пролетер 1936”, Светлић 120.000,00  120.000,00 

39 Стрељачка дружина “Опленац”, Топола 80.000,00  80.000,00 

40 Опленачко стреличарско удружење, Топола 50.000,00  50.000,00 

                                                            УКУПНО: 11.700.000,00 3.000.000,00 14.700.000,00 

Члан 3. 

Наведеним спортским удружењима из члана 2. ове Одлуке средства се расподељују у складу са 

планираним средствима за финансирање спорта (годишњи програм) којима се остварује општи интерес у 

области спорта у оквлиру Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО 

Топола”, бр. 17/2022), кроз кроз програмску активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима, позиција 102, економска класификација 481 у износу од 

11.700.000,00 динара и програмску активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, 

позиција 103, економска класификација 481, у износу од 3.000.000,00 динара. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО 

Топола“ и на инернет страници www.topola.rs. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 453-1/2023-05-III                                                                                              Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.01.2023. године  

-4- 
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 („Сл. гласник СО Топола“ број 

2/2019), члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

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

Топола“, број 5/2019), Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 

17/2022) и захтева ЈКСП „Топола“, број 3532/1.4.18  од  24.12.2022. године, 

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 13.1.2023. године донело је 

 

 

http://www.topola.rs/
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РЕШЕЊЕ 

о утврђивању ближих намена субвенција,  

сталних трошкова и услуга по уговору   

 

1. Планирани износ средстава Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину на 

следећим функционалним класификацијима и позицијама у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, 

опредељује се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ из Тополе и у оквиру Програма 6 – 

Заштита животне средине опредељује се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ из Тополе и 

то: 

1.1. Функционална класификација 510 – Управљање отпадом, позиција 73 у оквиру Програма 6 

– Заштита животне средине, програмска активност 0401-0005 – управљање комуналним отпадом, 

економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 6.650.000,00 динара опредељује се Јавном 

комуналном стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање депонија у складу са Програмом пословања 

ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. годину и Програмом одржавања јавне хигијене и чистоће у Тополи за 

2023. годину, 

1.2. Функционална класификација 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, 

позиција 77 у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, програмска активност 1102-0002 – одржавање 

јавних зелених површина, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 4.300.000,00 

динара опредељује се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање јавних зелених 

површина у складу с Програмом пословања ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. годину и Програмом 

одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2023. годину. 

1.3. Функционална класификација 560 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, 

позиција 82 у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, програмска активност 1102-0003 – одржавање 

чистоће на површинама јавне намене, економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 

20.350.000,00 динара опредељује се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање 

чистоће на површинама јавне намене у складу с Програмом пословања ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. 

годину и Програмом одржавања јавне хигијене и чистоће у Тополи за 2023. годину. 

2. Средства из тачке 1. Решења уплаћују се на основу уредно поднете документације – Е 

фактура ЈКСП „Топола“ из Тополе на посебан наменски рачун корисника отворен код Министарство 

финансија – Управа за трезор, број 840-836743-65. 

3. Планирани износ средстава Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину на 

функционалној класификацији 630 и позицији 90 у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, 

опредељује се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ из Тополе у износу од 21.540.000,00 

динара и то: 

3.1. износ од 7.795.000,00 динара на име текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима 

и организација; 

3.2. износ од 13.745.000,00 динара на име капиталних субвенција јавним нефинансијским 

предузећима и организација, а све у складу са Програмом којима се том јавном предузећу додељују 

субвенције (текуће и капиталне) из буџета општине Топола.  

4.  Средства из тачке 1. Решења уплаћују се на основу уредно поднетог захтева за трансфер 

средстава КСП „Топола“ из Тополе на посебан наменски рачун корисника отворен код Министарство 

финансија – Управа за трезор, број 840-642743-65. 

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

друштвене делатности и ЈКСП „Топола“ из Тополе. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 

Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022) 

на функционалној класификацији  510, позиција 73, Програм 6 – Заштита животне средине, програмска 

активност 0401-0005 – управљање комуналним отпадом, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору планирана су средства у износу од 6.650.000,00 динара и опредељују се Јавном комуналном 

стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање депонија у складу са Програмом пословања  ЈКСП „Топола“ 

и Тополе за 2023 годину и Програмом одржавања јавне хигијене и чистоће у Тополи за 2023. годину. 

Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени ласник СО Топола“ број 17/2022) 

на функционалној класификацији 540, позиција 77, Програм 2 – Комунална делатност, програмска 

активност 1102-0002 – одржавање јавних зелених површина, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору планирана су средства у износу од 4.300.000,00 динара и опредељују се Јавном комуналном 

стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање јавних зелених површина у складу са Програмом пословања 

ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. годину и Програмом одржавања јавних зелених површина у Тополи за 

2023. годину. 
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Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени ласник СО Топола“ број 17/2022) 

на функционалној класификацији 560, позиција 82, Програм 2 – Комунална делатност, програмска 

активност 1102-0003 – одржавање чистоће на површинама јавне намене, економска класификација 421 – 

Стални трошкови планирана су средства у износу од 20.350.000,00 динара и опредељују се Јавном 

комуналном стамбеном предузећу „Топола“ за одржавање чистоће на површинама јавне намене у складу 

са Програмом пословања ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. годину и Програмом одржавања јавне 

хигијене у Тополи за 2023. годину. 

Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени ласник СО Топола“ број 17/2022) 

на функционалној класификацији 630, позиција 90, Програм 2 – Комунална делатност, програмска 

активност 1102-0008 –управљање и снабдевање водом за пиће, економска класификација 451– Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 21.540.000,00 

динара и опредељују се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“у складу са Програмом 

пословања ЈКСП „Топола“ из Тополе за 2023. годину и Програмом субвенција. 

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ из Тополе, поднело је Општинском већу општине 

Топола Захтев за утврђивање ближих намена планираних субвенција, сталних трошкова и услуга по 

уговору Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину, а на основу ког је донето решење као у 

диспозитиву.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    

 Број: 020-588/2022-05-III                                                  Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.1.2023. године                        

-5- 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/214-

др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019), 

члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019 и 

5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

5/2019), Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину („Сл. гласник СО Топола“ број   17/2021), у 

склопу разматрања Програма одржавања јавнe хигијене и чистоће у Тополи за 2023. годину,    

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 13.1.2023. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Даје се сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и чистоће у Тополи за 2023. годину,  

који је донело Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола под бројем сл./2.6.4. дана 

21.12.2022. године 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                            

Број: 110-82/2022-05-III            Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.1.2023. године                        
 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ У ТОПОЛИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Наведени Програм урађен је на основу члана 20. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 , 111/2021 - др. 

закон), члана 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима  („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), члана 15. став 1. тачка 2. Статута Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

број 11/2008, 6/2013 и 2/2019)  и Одлуке о одржавању чистоће („Службени гласник СО Топола“ број 

20/2013, 2/2014, 6/2014, 5/2017 и 13/2022 ) 

Опште одредбе 

 Обављање комуналне делатности поверено је од стране Општине Јавном Комуналном 

Стамбеном Предузећу ,,Топола“ из Тополе,  како би се обезбедила и унапредила јавна хигијена у складу 

са важећим прописима. Да би се обезбедило несметано функционисање општине по питању јавне 

хигијене, програмом је предвиђено управљање комуналним отпадом, односно његово сакупљање из 

стамбених, пословних, мешовитих и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући 

управљање, санирање и затварање дивљих депонија на ободима територије града (без сеоских подручја). 

 

Програмом није обухваћено сакупљање, одвожење и одлагање индустријског или опасног отпада. 
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Обим и врста радова 

Одржавањем јавне хигијене обухваћене су следеће улице: 

  Булевар Краља Александра (од Ђурђевданске улице до улице Булевар Вожда Карађорђа), 

  улица Мије Тодоровића ( од Поште до Основне школе), 

  улица Булевар Вожда Карађорђа (од скретања за Љубесело до Карађорђевог Конака), 

  улица Краљице Марије,  

 улица Кнегиње Зорке, 

  улица Авенија Краља Петра I, 

  улица Принца Томислава Карађорђевића (од улице Булевар Краља Александра до улице 

Јована Скерлића), 

  улица Миливоја Петровића Блазнавца (од улице Принца Томислава Карађорђевића до улице 

Радоја Домановића). 

 Одржавање хигијене у овим улицама врши се свакодневно како у радним тако и у нерадним данима. 

Уклањање кабастог отпада, као и пепела и земље врши се према потреби камионом GAZ, СКИП-

ом или трактором са приколицом из свих улица, или по захтеву грађана на терет корисника. 

ПЕТ амбалажа се прикупља из за то намењених жичаних контејнера, као и из специјалних 

пластичних џакова (које ЈКСП Топола дели грађанима). Купљење из жичаних контенера се врши у 

зависности од напуњености истих (минимум једном месечно), док се купљење џакова врши сваки други 

петак. Амбалажа се одвози до плаца комуналног предузећа и након тога се врши балирање ПРЕС 

машином. 

Поред пет амбалаже, врши се и сакупљање (сваког понедељка) стакла, картона, лименки и фолије 

из контејнера (рециклажна острва) и канти (од угоститеља, винарија и привреде) намењених за ту врсту 

отпада. 

Ауточистилица врши чишћење свих улица и тротоара, где је њен ангажман највећи у пролећном 

делу при чишћењу ризле након зимског периода и у јесењем делу  када је опадање лишћа највеће. 

Ангажована је преко целе године, 9 – 10 месеци, осим у зимском периоду када је снег присутан на 

коловозним тракама и тротоарима. У пуном обиму у пролећном и јесењем делу ангажована је и до 80 сати 

месечно, док у осталим месецима око 40 сати. 

Одржавање депоније у Торовима врши се булдожером,багером или УЛТ-ом, распланирањем 

земље која се према потреби довози камионом КИПЕР и врши се утовар комбинованом машином СКИП. 

У летњим месецима када долази до самозапаљења на самој депонији, гашење пожара се спроводи 

цистерном за гашење и превоз воде  ФАП 1417. Приступни путеви се насипају каменим агрегатом 

(посебно у јесењем и зимском периоду) због лакшег проласка камиона са смећем. 

Уклањање дивљих депонија на ободима територије града, врши се  у зависности од обима саме 

депоније булдожером, комбинованом машином СКИП, трактором са приколицом и одвоз камионом. 

Редовно прање улица врши се у зависности од временских прилика до три пута годишње. 

Обавезно након зимских месеци, после уклањања ризле; после вашара Петровдан, Опленачка берба и 

Свети Лука, али и ванредно након временских непогода, олуја или било каквих епидемија које угрожавају 

живот становништва.  

Улице које су обухваћене прањем су:  

 Булевар Краља Александра,  

 Булевар Вожда Карађорђа,  

 Кнегиње Зорке,  

 Авенија Краља Петра I, 

 Краљице Марије,  

 Мије Тодоровића, 

 Миливоја Петровића Блазнавца, 

 Принца Томислава Карађорђевића,  

 Радоја Домановића,  

 Јована Скерлића, 

 Опленачка,  

 Ђурђевданска и  

 Јасеничка. 

 

 Редовно одржавање путева у зимском периоду обухвата радове и активности неопходне за 

обезбеђење проходности и безбедно одвијање саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Топола, који могу бити угрожени снежним падавинама, 

завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене кише. 
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РАСПОЛОЖИВИ РЕСУРСИ 

Р.бр. Назив Тип Капацитет Напомена 

1.  Камион „МЕРЦЕДЕС“ - смећар 1824 ахор 6,7 тона 
 

 

2.  Булдожер ТГ 50    

3.  Камион „МЕРЦЕДЕС“ -  кипер 3035 19 тона носивости 12 m³ запремина 

4.  Трактор „ИМТ“ са утоварним 

кашиком 
577   

5.  Тракторска приколица ГОША Симићево 5 тона носивост  

6.  Комбинована машина 

„КАТЕРПИЛАР“ 
432ИФ   

7.  Ауточистилица Дулево   

8.  Камион цистерна „ФАП“ 1417 7 m³  

9.  Машина за пресовање амбалаже    

10.  Контејнери за смеће 
Метални 

поцинковани 
 

1,1 m³ 
 

187 ком 

11.  Контејнери за ПЕТ амбалажу Метални мрежасти 
 

1,2 m³ 
 

86 ком 

12.  Комбинована машина „JCB“ 3CX   

13.  Камион „DAF“ - смећар LF 210 FA 12t  

14.  Камион кипер GAZ 2.8 850kg  

15.  Утоваривач УЛТ 160Ц   

16.  Багер KOMATSU   

  

РАДНА СНАГА 

 

Р.бр Радно место 
Број 

извршилаца 
Радно 
Време 

Напомена 

 
1. 

Радници на чишћењу улица 
 

5 
Свакодневно  од 

6:00ч – 13:00ч 
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2. 

 

 

Рад на камиону „смећар“ 
 

2 
 

Сваки дан, радни и 

нерадни од  
6:00ч-13:00ч 

 
Друга смена од 
13:00-20:00ч, по 

потреби. 
 

3. Чувари на депонији 
1 
 

Од 8:00ч – 15:00ч, 

свакодневно, осим 

недеље 
 

4. Радник на гробљу 1 
Од 7:00ч – 15:00ч 

Сваки дан, сем недеље. 

Недеља је радни 

дан уколико је 

заказана сахрана. 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Р.бр Опис посла Годишње 

1. Одржавање јавне хигијене у граду 11.650.000,00 

2. Прање улица ФАП цистерном 200.000,00 

3. Рад ауточистилице (узет у обзир дневни, односно месечни просек) 3.500.000,00 

4. 
Зимско одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на 

територији општине Топола 
 

5.000.000,00 

5. Уређење депоније у Торовима 5.000.000,00 

6. Чишћење дивљих депонија 1.650.000,00 

7. Укупно 27.000.000,00 

 

У наведене износе урачунат је ПДВ од 10% 

 

Наведени Програм почеће са применом након давања сагласности од странe Општинског већа општине 

Топола. 

 

Број: 3567/2.6.4             ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

Дана: 20.12.2022. године             Сања Чоловић, с.р. 

-6- 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/214-

др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019), 

члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019 и 

5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

5/2019), Одлуке о буџету Општине Топола за 2021. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 17/2022) у 

склопу разматрања Програма одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2022. годину,    

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 13.01.2023. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Даје се сагласност на  Програм одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2023. годину,  

који је донело Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола под бројем сл./2.6.3  дана 

21.12.2022. године 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења.  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                            

Број: 110-81/2022-05-III            Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.01.2023. године                       

          

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА JAВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ТОПОЛИ ЗА 2023. ГОДИНУ  

 

 Наведени Програм урађен је на основу члана 20. став 1. тачка 2.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 

, 111/2021 - др. закон), члана 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима  („Службени гласник РС“ бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 15. став 1. тачка 2. Статута Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 11/2008, 6/2013 и 2/2019) и Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(„Службени гласник СО Топола“ број 20/2013, 6/2014, 20/2016, 5/2017 и 13/2022) 

Опште одредбе 

 Обављање  делатности Одржавање јавних зелених површина на територији општине Топола 

поверено је Јавном Комуналном Стамбеном Предузећу ,,Топола“ из Тополе.  

Одржавање јавних зелених површина подразумева текуће одржавање и инвестиционо 

одржавање. 

 Текуће одржавање обухвата: одржавање травнатих површина и редовно кошење, крчење и 

прехрањивање, формирање цветњака уз обавезну смену сезонског цвећа, замена оштећеног сасушеног 

цвећа или зимзелених биљака у жардињерама, орезивање живе ограде, пузавица као и замена оштећених 

сасушених дрворедних садница. 

 Инвестиционо одржавање подразумева обнову, реконструкцију постојећих или формирање нових 

зелених површина или дрвореда и засада. 

Локације јавних зелених површина 

1. Улица Авенија Краља Петра, лева и десна страна улице, 

2. Улица Краљице Марије лева и десна страна и око зграде „Буџета“, 

3. Булевар Краља Александра (лева и десна страна), 

4. Простор на Прокином гробу, код „Авиона“ и „Агрофарма“ и парк код Авиона, 

5. Угао Крагујевачке код установе ,, Загрљај“, 

6. Угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији (зелена површина), 

7. Булевар Вожда Карађорђа,  

8. код  „коша“ у насељу Деспотовица, 

9.  угао код раскрснице за Љубесело и угао Светосавске и Београдске улице, 

10. Код Поште, 

11. Око зграде Управе прихода и стамбених зграда у улици Принца Томислава Карађорђевића и 

зграда у улици Миливоја Петровића Блазнавца, 

12. Околина испред Карађорђеве касарне и околних зграда, 

13. Улица Кнегиње Зорке и простор иза зграда у тој улици, 

14. Улица Светозара Ђорђевића-општинска парцела, 

15. Ђурђевданска улица лева страна и десна страна према новом гробљу,  

16. Јасеничка улица-лева и десна страна, 

17. Парк испод МАKСИ-ja, зелена површина прекопута Максија (ка кухињи Црвеног крста) и потез 

од Ватрогасног до Конака-лева страна, 

18. Двориште кухиње Црвеног крста и површина испред кухиње, 

19. Прилази Тополи од кружног тока до моста на Јасеници, од Купусара до Метериза и Бајкала, 

20. Деспота Стефана Лазаревића, 

21. Улица Солунских ратника од аутобуске станице до „Авиона“, 

22. Општинске парцеле у улици Солунских ратника, поред стоваришта „Саша“ и аутобуске станице и  

у Ђурђевданској улици. 

Врста и обим радова по локацијама и временским периодима (месеци у години) 

 ВРСТА РАДОВА ЛОКАЦИЈЕ 
ВРЕМЕНДСКИ 

ПЕРИОД 

1. Садња стабала 
Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије, 
 Булевар Краља Александра, 

Новембар-април 
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парк код Авиона“, 
 Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији, 
 код  „коша“ у насељу Деспотовица, 
 угао Светосавске и Београдске улице, 
 Околина испред Карађорђеве касарне и 

околних зграда, 
 Улица Кнегиње Зорке,  
Парк испод МАKСИ-ja, 
 Булевар Вожда Карађорђа 

2. Припремни радови 

Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна), 
Простор на Прокином гробу, 
 код „Авиона“ и „Агрофарма“ и парк код 

Авиона“, 
Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији (зелена површина), 
Булевар Вожда Карађорђа, 
 код  „коша“ у насељу Деспотовица, 
 угао код раскрснице за Љубесело и угао 

Светосавске и Београдске улице, 
Код Поште, 
око зграде Управе прихода, 
 Околина испред Карађорђеве касарне и 

околних зграда, 
Улица Кнегиње Зорке , 
 Парк испод МАKСИ-ja  

фебруар-октобар 
 

 

3. Орезивање  

Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије лева и десна страна 

, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна), 
  парк код Авиона“, 
 Булевар Вожда Карађорђа, 
 код  „коша“ у насељу Деспотовица, 
 угао код раскрснице за Љубесело, 
 око зграде Управе прихода, 
 Околина испред Карађорђеве касарне и 

околних зграда, 
Улица Кнегиње Зорке, 
 Принца Томислава Карађорђевића 

Новембар-март 

4. 
Сејање траве и садња 

цвећа 

Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна), 
 угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији (зелена површина), 
 код Поште, 
око зграде Управе прихода, 
Улица Кнегиње Зорке 

Март-јул и септембар-

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Авенија Краља Петра, лева и десна 

страна улице, 
Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна), 
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5. 

 
Кошење и крчење 

простор код „Агрофарма“ и парк код 

Авиона, 
Угао Крагујевачке код установе ,, Загрљај“, 
Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији (зелена површина), 
Булевар Вожда Карађорђа, код  „коша“ у 

насељу Деспотовица, 
 угао код раскрснице за Љубесело и угао 

Светосавске и Београдске улице,  
око зграде Управе прихода и стамбених 

зграда у улици Принца Томислава 

Карађорђевића и зграда у улици Миливоја 

Петровића Блазнавца, 
 околина испред Карађорђеве касарне и 

околних зграда, 
Улица Кнегиње Зорке и простор иза зграда 

у тој улици, 
Улица Светозара Ђорђевића-општинска 

парцела, 
Ђурђевданска улица лева страна и десна 

страна према новом гробљу, 
 Јасеничка улица-лева и десна страна, 
Парк испод МАKСИ-ja зелена површина 

прекопута Максија (ка кухињи црвеног 

крста) и потез од Ватрогасног до Конака-

лева страна, 
двориште кухиње Црвеног крста и 

површина испред кухиње,  
прилази Тополи од кружног тока до моста 

на Јасеници, 
 од Купусара до Метериза и Бајкала, 
Деспота Стефана Лазаревића, 
 Улица Солунских ратника од аутобуске 

станице до „Авиона“, 
Општинске парцеле у улици Солунских 

ратника, 
 поред стоваришта „Саша“ и аутобуске 

станице, 
 парцела Дома здравља-десно од споменика 

ка новој згради Дома здравља 

 
фебруар-новембар 

6. Заливање 

Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна),  
Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији (зелена површина), 
 код Поште,  
око зграде Управе прихода,Улица Кнегиње 

Зорке  

Март-новембар 

7. Јесењи радови 

Улица Авенија Краља Петра, 
 Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“, 
Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна), 
 Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији (зелена површина), 
код Поште, 
око зграде Управе прихода,Улица Кнегиње 

Зорке 

Октобар-новембар 

8. Зимско удомљавање Улица Авенија Краља Петра, Новембар-децембар 
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биљака  Улица Краљице Марије, 
 Булевар Краља Александра, 
 парк код Авиона“, 
 околина испред Карађорђеве касарне, 
 Улица Кнегиње Зорке 

 

Врста, обим радова и временски периоди за извођење радова (месеци у години) 
Садња стабала подразумева садњу на местима на тротоару намењених за дрворед где је 

оштећено, сасушено или није посађено.  

Радови се врше у периоду новембар-април. 

 Припремни радови подразумевају: припрема замље за садњу, ђубрење, уклањање корова, 

поливање хербицидима против корова, култивисање, равнање, прављење каскада, ентеријера од камена, 

ограда и других детаља. 

Радови се врше у периоду фебруар-октобар. 

 Орезивање подразумева редовно орезивање као и уклањање трулих грана и стабала маказама, 

моторном тестером утовар у тракторску приколицу и одвоз на депонију.  

Радови се врше у периоду новембар-март. 

 Сејање траве и садња цвећа подразумева формирање нових зелених површина, набавка и садња 

сезонског цвећа као и дрворедних врста, жбунова и ниског растиња. Акценат је на редовној замени 

сезонског цвећа, пролећних и летњих врста са јесењим.  

Радови се врше у периоду март-јул и септембар-новембар. 

 Кошење и крчење се врши на локацијама наведеним у Програму. На равним  површинама у граду 

кошење се врши равном косилицом, док се остале површине косе тримером. 

Кошење се врши од фебруара до новембра, а број кошења зависи од временских услова. 

 Заливање се врши према динамици садње, спољашње температуре, влажности ваздуха и 

атмосферских падавина. Заливање се спроводи у раним јутарњим часовима у временском размаку од 06 – 

07 часова. Уколико је дневна температура већа заливање се помера за сат уназад.  

Заливање се врши у периоду март-новембар. 

 

 Јесењи радови обухватају уклањање прецветалих биљака, култивисање земљишта за будућу 

садњу, припрему хумуса, риљање, ђубрење и сл. 

Радови се врше у периоду октобар-новембар. 

 Зимско удомљавање биљака подразумева учвршћивање биљака које су подложне ломљењу 

услед веће количине снега као и одбацивање кртоластог- лукавичастог цвећа чији је цвет у пуном набоју. 

Радови се врше  у новембру и децембру месецу. 

 

НАПОМЕНА: Сви радови наведени у Програму се могу вршити и наплатити ван наведеног 

периода и локација из Програма, по усменом или писменом налогу надлежних органа, Комуналне 

инспекције или Оснивача предузећа.  

Средства рада:  

Р.бр. Назив Тип  Капацитет Напомена 

1.  Трактор ИМТ 577 дв 57 ks  

2.  Тракторска приколица 
ГОША  

 
5 тона носивост  

3.  Камион кипер GAZ 2.8 850 kg носивости  

4.  Моторна тестера СТИЛ 40 cm захват  

5.  Моторни тример  4 ком СТИЛ   

6.  Цистерна питке воде ФАП 1417 7 m
3  

7.  Приручни алат (ашови, мотике, 

грабуље и др.) 
   

8.  Моторна тестера за орезивање са 

телескопским извлачењем реза 
СТИЛ 4 m телескоп   
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Радна снага: 

 Имајући у обзир да се ради о повременим пословима, посао обавља 4 радника, а у летњим 

месецима где је присутно константно кошење и заливање узима се још два радника екстерно за повремене 

послове. 

Финансијска средства: 

Р.бр Назив Износ Напомена 

1. 
 

Одржавање јавних зелених површина 

за 2023. годину 

 
5.300.000,00 

 
Посао је сезонски и ради се 

у етапама. 

 
 

У К У П Н О 
 

5.300.000,00 
 

 

Наведени Програм почеће са применом након давања сагласности од стране Општинског већа општине 

Топола. 

 

Број:3570/2.6.3            ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  

Дана: 20.12.2022. године             Сања Чоловић, с.р. 

-7- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 

83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ бр. 2/2019), чланова  10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник 

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

гласник СО Топола“ бр. 5/2019), у склопу разматрања Анализе цена  услуга СОФК „Карађорђе“ д.о.о,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 13.01.2023. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Усваја се Анализа цена услуга Спортске организације фудбалски клуб „Карађорђе“  које се 

субвенционишу из буџета општине Топола, а која је код Општинске управе општине Топола 

заведена под бројем 110-5/2023-05-III дана 12.01.2023. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА               ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Број: 020-66/2023-05-III           Владимир Радојковић, с.р. 

Дана: 13.01.2023. године 

  

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. 
Одлука о измени одлуке о броју чланова Савета за сваку месну 

заједницу на територији општине Топола 
Страна 1. 

 

2. Одлука о измени одлуке бр. 020-531/2021-05-III од 27.09.2021. године Страна 1. 

 

3. 
Одлука о додели средстава планираних за дотације спортским 

удружењима на територији општине Топола за 2023. годину  
Страна 2. 

 

4. 
Решење о утврђивању ближих намена субвенција, сталних трошкова и 

услуга по уговору 
Страна 3. 

 

5. 
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене и 

чистоће у Тополи за 2023. годину 
Страна 5. 

 

6. 
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина у Тополи за 2023. годину 
Страна 8. 
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7. 
Решење о усвајању Анализа цена услуга Спортске организације 

фудбалски клуб "Карађорђе"  
Страна 13. 

 
  

 
 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

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, Владимир Радојковић 

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 


