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На основу чланова 5. и 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС и 47/13), члан 20. став 1. тачка 4. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гланик РС“, број 129/07), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 2. Правилника о начину утврђивања основице пореза на 

имовину на права на непокретностима („Службени гласник РС”, број 38/01, 45/04 и 27/11), члана 29. став 1. тачка 13. и 

члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013)  и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 12/2008), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.07.2013. године, донела је 

  

О Д Л У К У 

о привременом изузимању од опорезивања порезом на имовину 

за пољопривредно и шумско земљиште 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се привремено изузимање од опорезивања порезом на имовину за пољопривредно и 

шумско земљиште. 

Члан 2. 

  За 2013. годину не утврђује се и не плаћа порез на имовину за пољопривредно и шумско земљиште где је 

основица за утврђивање пореза катастарски приход. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се за 2013. годину. 

 

Члан 4. 

Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       

Број: 020-264/2013-05-I                                                                                                                                

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                        

                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                         Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4. став  2. 

члана 5. и  члана 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012), члана 2. и 3. Закона 

о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), члана 108. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 11/2008) и члана 98. Пословника о раду Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 12/2008), 

Скупштина општине Топола, на седници одржана дана 19.07.2013. године, донела је 

  

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о организовању 

Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 
 

Члан 1. 

Члан 17. Одлуке о организовању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ („Службени гласник СО  
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Топола“, број 1/2002 и 6/2013) мења се и гласи: 

„Капитал Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ се састоји од:  

1. Новчаног капитала који износи 71.000.942,69 динара на дан 31.12.2006. године 

2. Неновчаног капитала који износи 146.792.296,35 динара на дан 31.12.2007. године 

 

Капитал Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ из става 1. овог члана је уплаћен, односно унет и 

уписан у Регистар.“ 

Члан 2. 

Обавезује се Комисија за статутарна питања Скупштине општине Топола да утврди пречишћени текст Одлуке 

о организовању Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола. 

 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       

Број: 020-265/2013-05-I                                                                                                                                

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                      

                                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                                      Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), 

чланoва 11. став 1. тачка 24. и 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 12/2008), 

 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.07.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о радном времену у апотекама, 

 продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола 
 

Члан 1. 

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

територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2011 - пречишћен текст, 2/2012) у члану 5. став 

2. речи: «до 23 сата, а викендом до 24 сати», замењују се речима: «до 24 сата, а викендом до 01:30 сати».  

У ставу 3. истог члана речи: «до 23 сата» замењују се речима: «до 24 сата». 

 

Члан 2. 

У члану 6. став 1. речи: «до 23 сата, а викендом и у дане државних празника до 24 сата», замењују се речима 

«до 24 сата, а викендом и у дане државних празниика до 01:30 сати». 

 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-266/2013-05-I                                                                    

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                                       Гаврило Николић, с.р. 
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На основу одредаба члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), 

члана 108. Статута Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2011 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.07.2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком o јавним паркиралиштима (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови и начин организовања  
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послова у вршењу комуналне делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта, као и услови коришћења 

јавних паркиралишта на територији општине Топола, а нарочито:  

1. врста, обим и квалитет услуга;  

2. начин обезбеђивања континуитета у вршењу услуга;  

3. права и обавезе предузећа којем су послови поверени;  

4. права и обавезе корисника јавних паркиралишта;  

5. начин наплате цене за комуналне услуге;  

6. контрола и инспекцијски надзор.  

 

Члан 2. 

Комуналну делатност из члана 1. ове одлуке обавља јавно предузеће или привредно друштво којем је обављање 

делатности поверено (у даљем тексту: Предузеће).  

 

Члан 3. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује на начин којим се обезбеђује:  

1. трајност, односно континуитет у обављању делатности;  

2. обим и врста услуга, којим се обезбеђује потребан ниво у задовољавању потреба корисника;  

3. одговарајући квалитет услуга, сигурност корисника у погледу добијања услуга, и поузданост у пружању услуга;  

4. развој и унапређење квалитета и асортимана услуга, унапређивање организације рада, ефикасности и других услова 

пружања услуга;  

5. мере заштите и обезбеђења објеката, уређаја и инсталација и заштите животне средине;  

6. сталну функционалност објеката, опреме и уређаја за пружање услуга.  

 

II ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА  

 

Члан 4. 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке су јавне површине одређене за паркирање возила, са 

прописаним режимом коришћења и плаћања накнаде за коришћење.  

Јавна паркиралишта, у зависности од врсте паркиралишта и утврђеног режима коришћења истог, могу се 

користити за паркирање моторних возила. 

Члан 5. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  

Општа јавна паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге 

површине посебно обележене за паркирање моторних возила;  

Посебна јавна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање моторних возила са 

контролисаним уласком и изласком возила. Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се 

постављањем рампе и изградњом и постављањем објекта за наплату.  

 

Члан 6. 

Овом Одлуком одређују се јавна паркиралишта на уређеним јавним површинама према врсти, зонама, начину 

паркирања, прописаном времену коришћења паркинг места, односно временско ограничење коришћења паркинг места 

и начину наплате накнаде за коришћење јавних паркиралишта на територији насељеног места Топола.  

Утврђују се следећа општа јавна паркиралишта на уличној мрежи општине Топола према зонама, намени и 

начину паркирања на следећи начин:  

 

ЗОНА I  
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА  

1. Паркиралиште на десној и левој страни Булевара краља Александра посматрано од раскрснице са Булеваром вожда 

Карађорђа и улицом Мије Тодоровића до раскрснице са Ђурђевданском улицом, на начин и у складу са Пројектом 

регулисања паркирања на постојећој уличној мрежи у Тополи (у даљем тексту: Пројекат).  

 

УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ  

1. Паркиралиште на десној и левој страни улице Кнегиње Зорке посматрано од раскрснице са Булеваром краља 

Александра до раскрснице са улицом Краљице Марије, на начин и у складу са Пројектом.  

 

УЛИЦА ПРИНЦА ТОМИСЛАВА КАРАЂОРЂЕВИЋА  

1. Паркиралиште на десној и левој страни страни улице Принца Томислава Карађорђевића посматрано од раскрснице са  

Булеваром краља Александра до раскрснице са улицом Јована Скерлића, на начин и у складу са Пројектом.  

 

ЗОНА II 

БУЛЕВАР ВОЖДА КАРАЂОРЂА  

1. Паркиралиште на десној страни Улице Карађорђеве посматрано од раскрснице са улицом Јасеничка до раскрснице са  

улицом Краљице Марије, на начин и у складу са Пројектом;  
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2. Паркиралиште на десној и левој страни Булевара вожда Карађорђа посматрано од раскрснице са улицом Краљице 

Марије и улицом Владике Николаја Велимировића до раскрснице са улицом Душана Радовића и улицом Солунских 

ратника, на начин и у складу са Пројектом. 

 

УЛИЦА МИЈЕ ТОДОРОВИЋА  

1. Паркиралиште на десној страни улице Мије Тодоровића посматрано од раскрснице са Булеваром вожда Карађорђа и 

Булеваром краља Александра до раскрснице са улицом Никољска (испод Основне школе „Карађорђе“), на начин и у 

складу са Пројектом.  

 

УЛИЦА МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА БЛАЗНАВЦА  

1. Паркиралште на десној и левој страни улице Миливоја Петровића Блазнавца посматрано од раскрснице са улицом  

Принца Томислава Карађорђевића до раскрснице са улицом Радоја Домановића, на начин и у складу са Пројектом.  

2.Паркиралиште са десне стране на средини улице Миливоја Петровића Блазнавца посматрано од раскрснице са улицом  

Принца Томислава Карађорђевића за паркирање теретних моторних возила мале носивости (плато испред пијаце), на  

начин и у складу са Пројектом.  

 

УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ  

1. Паркиралиште на десној страни улице Краљице Марије посматрано од раскрснице са улицом Кнегиње Зорке и  

Авенијом Краља Петра I до раскрснице са Булеваром Вожда Карађорђа, на начин и у складу са Пројектом.  

 

АВЕНИЈА КРАЉА ПЕТРА I  

1.Паркиралиште на десној и левој страни Авеније Краља Петра I посматрано од раскрснице са улицом Кнегиње Зорке и  

улицом Краљице Марије до раскрснице са улицом Ђурђевданска, на начин и у складу са Пројектом.  

 

УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА  

1.Паркиралиште на десној и левој страни улице Радоја Домановића посматрано од раскрснице са Булеваром краља  

Александра до раскрснице са улицом Јована Скерлића, на начин и у складу са Пројектом.  

 

УЛИЦА ЈОВАНА СКЕРЛИЋА  

1.Паркиралиште на десној и левој страни улице Јована Скерлића посматрано од раскрснице са улицом Радоја  

Домановића до раскрснице са Булеваром вожда Карађорђа, на начин и у складу са Пројектом. 

 

Набројана општа јавна паркиралишта намењена су за паркирање путничких возила и теретних возила мале 

носивости у складу са могућностима на терену (величина паркинг места и слично). 

 

Члан 7. 

У оквиру општих јавних паркиралишта утврђених у члану 6 ове одлуке одређују се паркинг места за лица са 

инвалидитетом и то:  

1.  паркиралиште на десној страни Булевара краља Александра посматрано од раскрснице са улицом Кнегиње Зорке до 

раскрснице са Ђурђевданском улицом, у складу са Пројектом, најмање једно место.  

2. паркиралиште на десној страни Булевара вожда Карађорђа посматрано од раскрснице са Булеваром краља 

Александра до раскрснице са улицом Солундских ратника, у складу са Пројектом, најмање једно место.  

3.  паркиралиште на десној страни улице Принца Томислава Карађорђевића посматрано од раскрснице са Булеваром  

краља Александра до раскрснице са улицом Миливоја Петровића Блазнавца, у складу са Пројектом, најмање једно   

место.  

Возила која користе ова паркинг места морају бити видно обележена одговарајућом налепницом која потврђује 

да је у питању возило лица са инвалидитетом.  

Лица са инвалидитетом нису ослобођена плаћања накнаде за коришћење јавног паркиралишта и исту су дужна плаћати 

у складу са ценовником Предузећа.  

Члан 8. 

Надлежни орган општине Топола доноси одлуку о дефинисању паркинг места за коришћење од стране такси 

возила.  

Члан 9. 

Утврђује се дозвољено време паркирања по зонама:  

Зона I – максимално једнократно дозвољено време паркирања 2 сата.  

Зона II, посебно јавно паркиралиште и паркиралиште за теретна моторна возила – временски неограничено.  

Након истека дозвољеног времена паркирања у првој зони, корисник је дужан да напусти паркинг место и не 

може паркирати своје возило на паркинг месту у оквиру прве зоне у наредних 30 минута.  

 

Члан 10. 

Наплата накнаде за коришћење јавних паркиралишта врши се у периоду од 7 до 21 час радним данима, а 

суботом у периоду од 7 до 15 часова.  

Висина накнаде за коришћење јавног паркиралишта у одређеној зони утврђена је ценовником Предузећа. 
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Члан 11. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја.  

Јавна паркиралишта имају на видном месту нарочито истакнуто обавештење које садржи: зоне, начин 

паркирања и наплате и време у оквиру којег се врши наплата паркирања.  

 

Члан 12. 

Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила на јавним 

паркиралиштима. 

  

III КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА  
 

Члан 13. 

Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних лица, предузетника и физичких лица.  

Корисником јавног паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник паркираног 

возила, ако возач није идентификован (у даљем тексту: Корисник).  

 

Члан 14. 

Посебна и општа јавна паркиралишта се могу, изузетно, привремено користити за друге намене само уз 

писмену сагласност Предузећа и уз претходно прибављену писмену сагласност „Јавно предузеће - Дирекција за 

изградњу општине Топола“ ЈП Топола (као нпр. за потребе ауто-школе, забавних и спортских манифестација и слично).  

 

Члан 15. 

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије и ватрогасне службе, када у току интервентних 

акција користе јавна паркиралишта на територији општине Топола, не плаћају услугу паркирања.  

 

Члан 16. 

Физичка лица (станари са пребивалиштем на адреси која припада одређеној зони), правна лица и предузетници 

(са седиштем или пословном јединицом на адреси која припада одређеној зони) могу јавна паркиралишта из члана 6. 

користити као повлашћени корисници уз повлашћену паркинг карту.   

Повлашћену паркинг карту издаје Предузеће и то:  

– станару за највише једно возило у власништву;  

– предузетнику за највише једно возило у власништву;  

– правном лицу за највише 2 возила у власништву;  

Повлашћена паркинг карта важи за одређену зону без временског ограничења у погледу коришћења паркинг 

места у току дана, али не подразумева резервацију паркинг места.  

Повлашћену паркинг карту Корисник може користити искључиво за возило за које је ова карта издата.  

Висина накнаде за повлашћену паркинг карту одређује се ценовником Предузећа.  

Повлашћену паркинг карту корисник може купити само од овлашћене службе Предузећа.  

 

Члан 17. 

Физичка лица, односно правна лица и предузетници могу користити претплатну паркинг карту за паркирање. 

Претплатна паркинг карта важи за једну зону, али не подразумева резервацију паркинг места.  

Претплатну паркинг карту Корисник може користити искључиво за возило за које је ова карта издата.  

Висина накнаде за претплатну паркинг карту у одређеној зони утврђује се ценовником Предузећа.  

Претплатну паркинг карту Корисник може купити само од овлашћене службе Предузећа.  

 

Члан 18. 

Предузеће одлуком може одобрити резервацију паркинг места на јавном паркиралишту државним органима, 

органима општинске управе, јавним службама, страним представницима, другим правним и физичким лицима, 

предузетницима, и инвалидним лицима у зависности од расположивих капацитета, времена коришћења и других 

околности од значаја, по важећем ценовнику.  

Услове резервације својим актом утврђује Предузеће. 

  

Члан 19. 

Паркирањем моторног возила на паркинг место на јавном паркиралишту Корисник прихвата услове прописане 

овом Одлуком и актима Предузећа, за услугу коришћења јавног паркиралишта.  

Одредбама ове Одлуке не предвиђа се закључење било каквих појединачних уговора између Предузећа и 

Корисника, те се има сматрати да је уговорни однос између истих настао започињањем коришћења комуналне услуге 

од стране Корисника, односно почетком пружања комуналне услуге од стране Предузећа, а све у складу са чланом 13. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011).  
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Члан 20. 

За коришћење јавног паркиралишта Корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду коју утврђује Предузеће  

својим ценовником за одређено време коришћења.  

Ступањем на снагу ове Одлуке Скупштина општине Топола преноси надлежност давања сагласности на 

ценовник из става 1. ове Одлуке на Општинско веће општине Топола.  

 

Члан 21. 

Корисник је обавезан да:  

1.  плати коришћење јавног паркиралишта према времену задржавања на начин прописан овом Одлуком и актима 

Предузећа;  

2.    поступа у складу са условима коришћења јавних паркиралишта утврђеним овом Одлуком и актима Предузећа.  

 

IV НАПЛАТА ПАРКИРАЊА  
 

Члан 22. 

Корисник плаћа услугу коришћења општег јавног паркиралишта унапред куповином паркинг карте или 

електронским путем (путем СМС-а).  

Корисник општег јавног паркиралишта дужан је да услугу паркирања користи на сат и то по започетом сату, 

куповином и истицањем важеће карте за сваки сат паркирања односно плаћањем услуге електронским путем (путем 

СМС-а).  

Корисник општег јавног паркиралишта дужан је да:  

1. истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или плати паркирање 

електронским путем (слањем СМС-а) и  

2. користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне податке.  

Сматра се да Корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин прописан ставом 2 овог члана.  

 

Члан 23. 

Контролу паркирања односно исправност коришћења општих и посебних јавних паркиралишта врше 

овлашћени контролори Предузећа.  

Контролори Предузећа имају службену легитимацију и носе службена одела.  

Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.  

 

Члан 24. 

Уколико Корисник који је паркирао возило поступа супротно одредбама чланова 20, 21. и 22. ове Одлуке 

сматраће се да користи паркинг место под условима који важе за паркирање по цени посебне дневне карте у складу са 

ценовником Предузећа и истом ће се издати налог за плаћање посебне дневне карте.  

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. и 2. члана 22. ове Одлуке, а 

плаћено време коришћења општег паркиралишта у зонираном подручју му је истекло те исто није продужио, сматраће 

се да, након истека плаћеног времена коришћења, даље користи паркинг место под условима који важе за паркирање по 

цени посебне дневне карте у складу са ценовником Предузећа и истом ће се издати налог за плаћање дневне карте. 

Налог за плаћање посебне дневне карте издаје овлашћени контролор и уручује га Кориснику. Када контролор 

није у могућности да уручи налог Кориснику причвршћује га на возило, на предњем ветробранском стаклу.  

Достављање налога за плаћање посебне дневне карте на начин из става 3. овог члана сматра се уредно 

достављеним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање 

дневне карте.  

Корисник је дужан да поступи по примљеном налогу за плаћање посебне дневне карте и плати посебну дневну 

карту на начин назначен у том налогу, у року од 8 (осам) дана од дана достављања налога за плаћање дневне карте на 

начин из члана 3. овог члана.  

Уколико Корисник не плати посебну дневну карту у року из става 5. овог члана, Предузеће може покренути 

поступак принудне наплате износа дневне карте, увећан за законску затезну камату и трошкове поступка принудне 

наплате, обухватајући али не ограничавајући се на судске трошкове, трошкове пред приватним извршитељем и 

трошкове адвокатских услуга.  

 

V УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА  
 

Члан 25. 

У случају непоступања у складу са чланом 31. тачка 1-3. ове Одлуке, или у случају другог непрописног начина 

коришћења јавног паркиралишта, Предузеће је овлашћено да специјализованим возилом (у даљем тексту: паук возило) 

уклони возило са паркинг места и депонује га на за то одређен простор.  

Простор из става 1. овог члана мора бити обезбеђен од негативних утицаја по возила, од приступа 

неовлашћених лица и сл, како би се омогућило преузимање возила од стране власника у прописаном радном времену.  



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA          Година XVII      Број 14    22. јул 2013.    страна  7 

 
Уклоњено возило Корисник може преузети на основу одговарајуће идентификационе исправе и када измири 

своје новчане обавезе према Предузећу, обухватајући али не ограничавајући се на обавезе на име чувања и одвожења 

возила.  

Предузеће може да по налогу надлежног органа, у случајевима из става 1. овог члана, на возило постави уређај 

којим се спречава одвожење возила.  

Уређај из члана 4. овог члана Предузеће ће уклонити када Корисник измири своје новчане обавезе према 

Предузећу.  

Члан 26. 

Предузеће може вршити уклањање возила паук возилом самостално или за те потребе може ангажовати друго 

предузеће.  

Предузеће које врши уклањање возила паук возилом мора имати закључен уговор о осигурању од штете која 

може настати вршењем ове делатности.  

Члан 27. 

Уклањање возила у складу са одредбама члана 25. Одлуке врши се у сарадњи са органима МУП-а Србије, на 

позив контролора. 

Органи МУП Србије могу и самоиницијатино наредити уклањање возила у случају тежих и очигледних 

повреда ове Одлуке и других прописа о безбедности саобраћаја.  

Органи МУП Србије, пре уклањања возила, фотографишу возило и лице места дигиталним фотоапаратом како 

би постојао јасан доказ о дану, часу и минуту уклањања.  

Контролор сачињава записник о уклањању возила и у њега уноси податке: датум, час и минут уклањања, 

кратак опис (адресу) места са ког је извршено уклањање, тип и опис возила уз битне напомене (уочена механичка 

оштећења, незакључаност, аларм систем, кућни љубимац у возилу и сл.). Записник потписује контролор, запослени 

МУП Србије и возач паук возила.  

Члан 28. 

Све трошкове уклањања и депоновања возила сноси Корисник, сходно ценовнику Предузећа.  

Трошкови из става 1. овог члана обухватају, али се не ограничавају на трошкове одвожења и чувања возила, осигурања 

и друге трошкове Предузећа.  

Члан 29. 

По протеку рока од 1 године дана од дана уклањања возила, Предузеће је овлашћено да јавном лицитацијом 

прода возило и тако добијена средства, по одбитку свих трошкова, депонује код надлежног суда у Тополи.  

По протеку од 6 месеци од дана уклањања возила Предузеће је дужно да власнику возила, препорученом 

пошиљком, упути обавештење да ће по протеку 1 године дана од дана уклањања возила возило бити продато путем 

јавне продаје и преостали новац депонован код надлежног суда у Тополи, уколико у том року не преузме возило.  

Уколико Предузеће не поседује податке о власнику возила дужно је да се обрати органима МУП Србије ради 

проналажења власника возила и слања обавештења из става 2. овог члана.  

 

VI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА  
 

Члан 30. 

Јавна паркиралишта уређује, обележава и одржава општина Топола преко предузећа одређеног за одржавање 

градског грађевинског земљишта и саобраћајне сигнализације, у сарадњи са Предузећем.  

 

VII ЗАБРАНЕ  
 

Члан 31. 

На јавним паркиралиштма и посебним јавним површинама забрањено је:  

1. паркирање возила супротно хоризонталној и вертикалној сигнализцији (супротно саобраћајном знаку, паркирање 

на резерисаном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др.),  

2. паркирање нерегистрованог возила;  

3. остављање неисправног или хаварисaног возила, односно прикључног возила без сопственог погона;  

4. вршити заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других возила;  

5. на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке;  

6. самовласно обележавање и уређивање паркинг места;  

7. прање или на други начин коришћење јавних паркиралишта супротно њиховој намени  

8. оштећење и/или уништавање саобраћајних стубића  

9. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног паркиралишта.  

 

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И КОНТИНУИТЕТА У ВРШЕЊУ УСЛУГА  
 

Члан 32. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да обезбеди трајно и несметано пружање услуга  

Kорисницима, и у складу са одредбама ове Одлуке обезбеди прописани обим, врсту и квалитет услуге.  
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Члан 33. 

Када надлежано одељење Општинске управе – Одељење за инспекцијске послове прими обавештење о 

прекиду, односно смањеном обиму пружања услуга, дужан је да без одлагања:  

1. нареди мере заштите објеката који су угрожени;  

2. предузме мере и наложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за пружање услуге;  

3. утврди разлоге и одговорност за прекид, односно поремећај у пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене  

    штете.  

 

IX НАДЗОР  

 

Члан 34. 

Назор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Предузећа, врши одељење Општинске  

управе, надлежан за инспекцијске послове.  

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке, као и над 

обављањем делатности врши орган Општинске управе надлежан за послове комуналне инспекције.  

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 35. 

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај Предузеће или овлашћени радник Предузећа 

ако не поступа у складу са одредбама ове Одлуке или поступа супротно одредбама ове Oдлуке.  

 

Члан 36. 

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се привредно друштво или друго правно лице, ако:  

1. поступа супротно одредбама чланова 16, 17. и 18. ове Одлуке;  

2. поступа супротно забранама из члана 31. ове Одлуке;  

3. не поступи по налогу овлашћеног лица о начину паркирања на јавним паркиралиштима и другим јавним 

површинама; 

4. омета овлашћена лица која обављају послове одржавања и наплате коришћења јавних паркиралишта у обављању 

својих дужности.  

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 1.000 до 5.000 динара казниће се одговорно лице у 

правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 50.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара.  

 

XI НАКНАДА ШТЕТЕ  

 

Члан 37. 

Свако ко проузрокује штету на јавним паркиралиштима, и то обухватајући, а не ограничавајући се на штету 

проузроковану на простору за паркирање, саобраћајним стубићима, вертикалној и хоризонталној сигнализацији, опреми 

неопходној за организовање паркинг простора, коришћење и контролу услуге паркинга, биће дужан да исту надокнади 

Предузећу.  

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 38. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник СО 

Топола“, број 3/2009 и 6/2011).  

Члан 39. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

Број: 020-263/2013-05-I 

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                                

                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                          Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 9. и 17. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007), члана 11. став 1. тачке 9. и 17. и члана. 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник 

СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола“, бр. 12/2008), у складу са Стратегијом одрживог развоја општине Топола 2010-2020, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.07.2013. године, донела је 
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О Д Л У К У 

о продужетку важности 

Стратешког плана социјалне заштите за Општину Топола 

 
Члан 1. 

Продужава се важност Стратешког плана социјалне заштите за Општину Топола усвојеног Одлуком СО  

Топола број 020-8/2008-05 од 01.02.2008. године. 

Члан 2. 

 Стратешки план из члана 1. ове Одлуке ће се примењивати до усвајања новог Стратешког плана а најдаље до 

2015. године. 

Рокови за спровођење планираних активности продужавају се до јануара 2015. године. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       

Број: 020-260/2013-05-I                                                                                                                                

Дана: 19.07.2013. године       

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                               Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.07.2013. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I       Усваја се Аналитичка оцена стања безбедности саобраћаја, условa и проблема у његовом одвијању на    

 подручју ПС Топола за период 01.01.- 30.06.2013. године. 

   

II     Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-268/2013-05-I 

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 21. став 2. а у вези са чланом 25, 31. и 32. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник 

РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007) и 

члана 29. став 1. тачка 9. и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 19.07.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПОЛА“ ТОПОЛА 

 

1. Именује се ТАЊА ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани инжењер архитектуре из Тополе за директора Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола, на период од 4 (четири) године. 

 

2. Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

3. Ово Решење је коначно. 

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гланику СО Топола“ и на интернет 

страници општине Топола. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-261/2013-05-I 

Дана: 19.07.2013. године                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                                        Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 21. став 2. а у вези са чланом 25, 31. и 32. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и 

члана 29. став 1. тачка 9. и члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 19.07.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ 

ЈП ТОПОЛА 

 

1. Именује се Братислав Николић, дипломирани инжењер машинства из Бечевице за директора ,,Јавног 

предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП  Топола, на период од 4 (четири) године. 

 

2. Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

3. Ово Решење је коначно. 

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гланику СО Топола“ и на интернет 

страници општине Топола. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       

Број: 020-262/2013-05-I         

Дана 19.07.2013. године                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                                                

                                       Гаврило Николић, с.р. 
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             На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, 

бр. 12/2008  и 6/2013) и члана  50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 

14/2008), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 12.07.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај прихода и расхода буџета општине Топола за период 01.01.- 30.06.2013. године, 

Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-739/2013-03 

од 09.07.2013. године. 

  

II     Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 400-749/2013-05-III 

Дана: 12.07.2013. године                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА           

                                               Драган Јовановић, с.р.  
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По сравњењу са рукописом, са изворним текстом, уочена је штампарска грешка утврђено је да се у Правилнику 

o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Топола, објављеном у „Службеном гласнику СО Топола”, број 13/2013 поткрала грешка, па се на основу 

изнетог даје  

И С П Р А В К А 

Правилника o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Топола 

 

У Правилнику o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Топола у члану 1. уместо броја  „88“ треба да стоји број „71“, а у целокупном тексту 

Правилника, свуда где стоји реч "ДИПЛОМАТСКЕ" уместо речи "ДИПЛОМАТСКЕ", треба да стоји реч 

"ДИПЛОМСКЕ". 

Из Општинске управе општине Топола 
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С А Д Р Ж А Ј  

   

1. ОДЛУКА о привременом изузимању од опорезивања порезом на имовину за 

пољопривредно и шумско земљиште Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола Страна 1. 

   

3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, 

угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола Страна  2. 

   

4. ОДЛУКА о јавним паркиралиштима Страна  2. 

  
 

5. ОДЛУКА о продужетку важности Стратешког плана социјалне заштите  

за општину Топола Страна 8. 

   

6. РЕШЕЊЕ о усвајању Аналитичке оцене стања безбедности саобраћаја, услова и 

проблема у његовом одвијању на подручју ПС Топола 

 

Страна 9. 

   

7. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног стамбеног комуналног предузећа „Топола“ 

Топола 

 

Страна 9. 

   

8. РЕШЕЊЕ о именовању директора „Јавног предузећа Дирекције за изградњу општине 

Топола“  - ЈП Топола 

 

  Страна  10. 

   

9. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја прихода и расхода буџета општине Топола за период 

01.01.- 30.06.2013. године 

   

  Страна  10. 

   

10. ИСПРАВКА Правилника o изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола 

 

Страна  10. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола,  Драган Јовановић 

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 


