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На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО 
Топола”, број 10/2005), 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 06.09.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ  

,,РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ” 
 

Члан 1. 

Додељује се за изузетне резултате и допринос развоју општине Топола награда „Рођење Пресвете Богородице”. 
1. Добрици Ерић, песнику из Груже, 
2. Проф. др.  Михаjилу Матић, кардиологу из Београда, 
3. Предузећу „Интеграл експорт-импорт“ д.о.о. Топола, 
4. Махмуду Ал Дагистанију, генералном секретару Кинолошког савеза Србије. 

   

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-288/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                              Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола”, број 10/2005), 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 06.09.2013. године донела је  
 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА 
 

Члан 1. 

Додељују се за помоћ у развоју општине Топола Захвалнице: 
1. Драгани Луковић, мед. сестри из Белосаваца, 
2. Марјану Танасијевићу, пољопривредном произвођачу из Доње Трнаве, 
3. Месној заједници Љубесело, 
4. Омладини Месне заједнице Крћевац, 
5. Достанић Милици, ђаку генерације Средње школе „Краљ Петар I“ Топола. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 
   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-289/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                    Гаврило Николић, с.р. 
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На основу Закона о избеглицама (,,Службени гласник РС“, број 18/92, 45/02 и 30/10),  члана 108. Статута 
опстине Топола  (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98 Пословника Скупштине  општине 
Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),  
  Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о продаји стамбених јединица у Тополи, 

 које се налазе на кп. број 1746/9, КО Варош Топола, улица Боривоја Дробњаковића број 5 и 7 

 

Члан 1. 
        У Одлуци  о продаји стамбених јединица у Тополи, које се налазе на кп. број 1746/9, КО Варош Топола , улица 
Боривоја Дробњаковића број 5 и 7 (,,Сл. гласник СО  Топола“,  број  9/2013) у  члану 5.  речи  ,,у  24 рате“ замењују се 
речима „ у 120 рата“.                         

Члан 2. 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику  СО Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-297/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                             Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 

члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 11, 13. и 29. Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 108. Статута општине 
Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 98. Пословника Скупштине општине Топола 
(„Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008) и мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство Владе РС бр. 
11/2013 од 26.08.2013. године, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 06.09.2013. године донела је  
 

О Д Л У К У 

о усвајању предлога Концесионог акта за поверавање обављања  

комуналне делатности приградског превоза путника  

на територији општине Топола  

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза 
путника на територији општине Топола. 

Члан 2. 
            Саставни део ове Одлуке је Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности приградског 
превоза путника на територији општине Топола. 

Члан 3. 

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

 

Члан 4. 
Ступањем на снагу ове Одлуге предложени Концесиони акт из члана 1. ове Одлуке постаје Концесиони акт за 

поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА       
Број: 020-290/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                     Гаврило Николић, с.р. 
 
 

КОНЦЕСИОНИ АКТ ЗА 

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

� Појам концесије 
 

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«, бр. 88/2011) је  
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дефинисано да је концесија, у смислу овог закона, уговорно ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором 
уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или 
обављања делатности од општег интереса, које надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено 
време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног 
партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије. 
 

� Предмет концесије 
 

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

надлежности Општине Топола, што је дефинисано одредбама Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник 
РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11), Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07), Закона о 
комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11). 

Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања комуналне делатности 
приградског линијског превоза путника на територији општине Топола. 
 

� Разлози за давање концесије 
 

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској обавези општине 
Топола да обезбеди организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине, 
а што је дефинисано: 

� чланом 7. Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) 
је дефинисано да општина, односно град уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин 
обављања јавног превоза путника који се обавља на територији једне општине, односно града, 

� чланом 16. став 9. Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 
и 31/11) је дефинисано да општина, односно град уређује начин регистрације и овере реда вожње за 
градски и приградски превоз,  

� чланом 20, тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) је дефинисано да општине 
преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређују и обезбеђују обављање  и развој  комуналне 
делатности - линијског  градског и приградског превоза путника у друмском саобраћају,  

� чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да су комуналне 
делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење 
животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи 
услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над 
њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од општег интереса, али и да је као 
комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност  градског и приградског превоза путника, 

� чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да 
јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге 
услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 
јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, 

� чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да 
јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права 
и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности обезбеђујући нарочито: 

1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 
нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и 
нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у 
добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга; 
2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 
унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 
3) сагласност са начелима одрживог развоја; 
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних 
делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и 
другим активностима када за то постоји могућност; 
5) конкуренцију у обављању делатности. 

� чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) којим је дефинисано да се 
поверавање обављања комуналне делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне 
самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно 
предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности, када вршилац добија 
право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом 
накнаде од корисника услуга, примењују одредбе закона којим се уређују концесије, 
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� чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да уколико је 

одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну делатност обављати јавно 
предузеће, црква или верска заједница, не постоји обавеза спровођења поступка предвиђеног законом 
којим се уређују концесије, већ се вршилац комуналне делатности може одредити у одлуци о начину 
обављања комуналне делатности, 

� кроз организацију обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Топола 
потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних 
места, али и других категорија становника Тополе, а који исказују захтеве за коришћењем услуга 
приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно Општина Топола је дужна да 
обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и 
материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности Општине. 

Како Општина Топола нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности приградског линијског превоза 
путника, неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије 
за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне 
делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Топола, а сходно одредбама 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011), а како би се обезбедио 
адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника 
Тополе, који исказују захтеве за коришћењем услуга приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација. 
Топола нема развијен јавни градски превоз, осим превоза који се одвија између насеља општине (унутаропштински или 
приградски) превоз. С обзиром да су овим линијама повезана места која се налазе ван градског подручја Тополе, 
организација овог вида превоза је прилагођена потребама становника.  

Да би Општина Топола обезбедила обављање линијског приградског превоза путника на својој територији 
преко јавног предузећа потребно је да: 

- оснује посебно правно лице - јавно предузеће за превоз путника, 
- за потребе јавног предузећа обезбеди пословни простор и канцеларијски намештај, што би у старту 

захтевало режијске трошкове, 
- запосли пет лица за послове администрације и обезбедити средства за зараде, 
- обезбеди шест аутобуса односно финансијска средства за набавку истих, 
- обезбеди средства за регистрацију и редовно одржавање возила, 
- обезбеди десет возача и средства за исплату њихових зарада. 
Како Општина Топола из локалног буџета не може издвојити средства за почетни капитал за рад овог 

предузећа, једини начин за обезбеђивање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника која 
је у надлежности општине је поверавањем ове делатности. 
 

� Раскид уговора 

 
Општина Топола је 2009. године поверила обављање комуналне делатности приградског превоза путника на 

територији општине Топола привредном субјекту «Аутосаобраћај комерц» из Крагујевца, након спроведеног јавног 
конкурса и потписивања уговора.  

Чланом 53. ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 
88/2011) је дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје: 
1) испуњењем законских услова; 
2) раскидом јавног уговора због јавног интереса; 
3) споразумним раскидом јавног уговора; 
4) једностраним раскидом јавног уговора; 
5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава. 

 
На основу напред наведеног, а у скаладу са Законом, обављање комуналне делатности приградског превоза 

путника на територији општине Топола престаће раскидом јавног уговора, због јавног интереса. 
 

� Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне области, на 

ефикасно функционисање техничко-технолошких система 

 
Поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на 

територији општине Топола је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, као и 
радника до радних места, али и других категорија становника Тополе који исказују захтеве за коришћењем услуга 
приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација. 

 
На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију становника Тополе, а у 

циљу обављања својих редовних школских активности у процесу образовања свих категорија ученика, радних 
активности запосленог становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја за 
свакодневно функционисање различитих категорија становништва. 
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Приликом обављања делатности јавног приградског превоза путника потребно је испоштовати захтеве у 

области заштите животне средине, у складу са важећим законским прописима. 
У оквиру предлога линија у приградском линијском превозу путника на територији општине Топола дат је 

преглед броја становника у насељеним местима, преглед школских установа по насељеним местима у којима се налазе 
са бројем ученика и запослених по појединим школским установама, преглед насељених места са мрежом  путева по 
категоријама путева, као и преглед путне инфраструктуре, државних путева, општинских путева и улица, који се 
експлоатишу приликом функционисања градско-приградског линијског превоза путника, по линијама. 

 

� Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да 

испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и преговарања 

 
Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава (цена превоза, 

капацитет возног парка – број аутобуса, старост аутобуса, поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила 
и сл.) дефинисаће се су у оквиру јавног позива и конкурсне документације, уз напомену да ће бити изабрана 
најповољнија понуда на основу тих критеријума. 
 

� Рок трајања концесије – образложење предложеног рока 

 
Рок трајања концесије – поверавања обављања комуналне делатности приградског превоза путника на 

територији општине Топола је 5 година. 
Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11), где треба истаћи да је: 

� чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11) дефинисано 
да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више 
него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај 
уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем 
предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 
година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног 
партнера на начин и у поступку прописаном овим законом, 

� чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је такође 
дефинисано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, 
осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним прописом којим се уређује област из које је 
предмет концесије.  

 

� Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, 

давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и 

обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за 

подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и 

опште услове за коришћење добара и обављање делатности 

 

� Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин 

плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих 

обавеза 

 
Што се тиче података о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начину 

плаћања и сл., треба истаћи да ће средства за обављање приградског линијског превоза путника бити обезбеђена из 
експлоатације конкретне услуге, као и да се за сваку годину утврђују категорије лица која остварују право на 
повлашћену вожњу, као и висину субвенције. 

Треба напоменути да ће давање гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих 
обавеза бити дефинисано Јавним позивом и конкурсном документацијом. 

 

� Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања 

везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења 

надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности 

 
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за 

подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за 
обављање предметне делатности, дефинисани су одредбама Закона о  превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник 
РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11), Одлуком  о јавном превозу путника на територији општине Топола 
(«Сл.гласник СО Топола», број 3/09 и 12/11), Законом о јавно – приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник 
РС», бр. 88/11), уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању 
обављања делатности приградског линијског превоза путника на територији општине Топола. 
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 Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање превоза грађана, а пре свега 
ђака до школа и радника до места запослења, на линијама приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених 
линија. 
 Инспекцијски надзор над  обављањем делатности приградског линијског превоза путника на територији 
општине Топола обављају надлежне инспекцијске службе (комунална инспекција, инспекција рада и сл.). 
 

� Цена комуналне услуге приградског линијског превоза путника 

 
Чланом 23. став 5. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 

31/11) прописано је да се цена услуга у градском и приградском превозу утврђује посебним актом који доноси општина, 
а чланом 17 а. Одлуке  о јавном превозу путника на територији општине Топола («Сл.гласник СО Топола», број 3/09 и 
12/11) је прописано да  цену услуга у јавном линијском приградском превозу путника утврђује Скупштина општине 
посебним решењем. 

 

� Предлог линија у приградском линијском превозу путника на територији општине Топола 

 
Предлогом линија предвиђено је да се линије у приградском линијском превозу путника на територији 

општине Топола одржавају на осам линија, где је представљен преглед насељених места са бројем становника на 
територији општине Топола, опис локалне економске ситуације, представљен преглед основних школа (са издвојеним 
одељењима) и средњих школа на територији општине Топола, број ученика по школама у школској 2012/13 години са 
бројем запослених, као и преглед путне инфраструктуре, државних и општинских путних праваца и улица који се 
користе приликом  обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Топола. 

Поласци у приградском превозу путника у  Тополи намењени су пре свега превозу ученика и запослених. 
Приградски превоз путника у Тополи, према потребама локалног становништва потребно је одржавати на 

следећим  линијама: 

1. Топола - Горович - Наталинци – Шуме 

2. Топола - Наталинци (Клока) 

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

4. Топола - Крћевац - Загорица - Белосавци - Рајковац 

5. Топола - Јеленац – Рајковац 

6. Топола - Доња Шаторња - Јарменовци II 

7.Топола – Крунска – Овсиште 

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

 
Превоз на наведеним линијама потребно је органозовати на појединим линијама на начин да ученичке линије у доласку 
стигну у Тополу најкасније у 07.45h, а доласци аутобуса за превоз запослених буду најкасније у 06.45h у Тополи, а по 
следећим временима у осдласку и повратку на појединим линијама, са напоменом одржавања полазака, као и 
километражом обрта и временом обрта на линијама. 

1. Топола - Горович - Наталинци - Шуме 

време у одласку:  06:45 и 13:30 
време у повратку: 07:10 и 14:00 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 45 км, време обрта 61 минут.  

2. Топола - Наталинци (Клока) 

време у одласку:  20:30 
време у повратку: 05:50 
Поласци се одржавају свакодневно.  

Километража обрта: 22 км, време обрта 40 (64)  минута.  

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

време у одласку:  06:25 и 13:30 
време у повратку: 07:05 и 14:15 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 50 км, време обрта 90 минута.  

4. Топола - Крћевац - Загорица - Белосавци - Рајковац 

време у одласку:  06:15 и 13:15 
време у повратку: 06:55 и 13:40 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 55 км, време обрта 70 минута. 

5. Топола - Јеленац - Рајковац 

Радни дан: 
време у одласку:  05:30, 13:30, 15:05 
време у повратку: 06:00, 14:10, 15:50 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  
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Километража обрта: 36 км, време обрта 70 минута. 

6. Топола - Доња Шаторња - Јарменовци II 

времена у одласку:      05:45, 06:55, 08:20, 11:20, 14:00, 15:05, 20:00 
времена у повратку:   06:10, 07:15, 10:00, 12:25,  14:30, 15:30, 20:30  
Напомена: Поласци и повратак  у 05:45, 06:10, 20:00 и 20:30 не одржавају се недељом и државним празником, поласци 

у 08:20, 15:05, 10:00 и 15:30 одржавају се радним даном, поласци у 06:55, 11:20, 13:30, 07:20, 12:25, 14:00 одржавају се  

током трајања школске године, поласци у 14:00 и 14:30 саобраћају само суботом и у време ђачког распуста 

Километража обрта: 36 км, време обрта 60 минута.  

7.Топола – Крунска – Овсиште 

Радни дан:  

времена у одласку:     6:15  14:10 
времена у повратку:    6:50   15:04 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године. 

Километража обрта: 25 км, време обрта 50 минута 

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

Радни дан:  

времена у одласку:      6:40 
времена у повратку:    14:10 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године. 

Километража обрта: 27 км, време обрта 55 минута 

 У планском систему насеља Србије, Топола је сврстана у градске центре (као општински центар), у оквиру 
макрорегионалног центра Крагујевац. Припада малим индустријским центрима (са 1.000-5.000 запослених). 

 
Територија општине Топола налази се у средишњем делу Србије. Смештена 

је у централном делу Шумадије и једна је од седам општина Шумадијског округа. 
Она заузима његов северни део. Дуж осе од југозапада ка североистоку протеже се 
у дужини од 31,5 километара. Краћа оса северозапад-југоисток има тек 5 
километара. Целокупна граница дужине је око 108 километара.  
Положај Тополске општине одређен је следећим координатама 44о 08’ и 44о 21’ 
северне географске ширине и 20о 07’ и 20о 31’ источне географске ширине. Западни 
и јужни део територије општине општине налази се на огранцима планина Рудник и 
Венчац, а источни и северни део отворен је ка долинама Јасенице и Кубршнице 
према Поморављу. 

Територији општине Топола заузима површину од 356 км². Број становника 
по попису из 2011. године је 23.591. У Табели 1. је приказан је број становника по 
насељима на теритотрији општине Топола. 

 

 

 

Табела 1. Број становника по насељима на теритотрији општине Топола 

 

Р.бр. НАЗИВ НАСЕЉА Број становника 

1. Белосавци 1049 

2. Блазнава 650 

3. Божурња 595 

4. Винча 1193 

5. Војковци 249 

6. Горња Трнава 1644 

7. Горња Шаторња 548 

8. Горович 295 

9. Гуришевци 141 

10. Доња Трешњевица 337 

11. Доња Трнава 795 

12. Доња Шаторња 723 

13. Жабаре 916 

14. Загорица 692 

15. Јарменовци 411 

16. Јеленац 334 

17. Јунковац 804 

18. Клока 992 

19. Крћевац 657 

20. Липовац 516 
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21. Манојловци 152 

22. Маскар 209 

23. Наталинци 682 

24. Овсиште 614 

25. Павловац 55 

26. Пласковац 569 

27. Рајковац 183 

28. Светлић 339 

29. Топола (Варошица) 4740 

30. Топола (Село) 1971 

31. Шуме 536 

УКУПНО 23591 

 
Економску ситуацију на подручју Општине Топола, карактеришу сектори трговине, туризма, прерађивачке 

индустрије и пољопривредне производње. Пољопривреда и туризам су најважније привредне гране Општине.    
Према последњим подацима, на подручју Општине Топола регистровано је 1 велико предузеће („Трнава 

промет“ Доња Трнава) и укупно 917 МСПП и то  6 средњих предузећа (Ливница „Ливар“ Топола, „Агрофарм“ Винча, 
ЈКСП „Топола“ Топола, „Карбон“ Топола, „Стара варош“ Топола и „GMP enterpsrises“ Јарменовци), 250 малих 
предузећа и 661 предузетничка делатност као и 3548 пољопривредних газдинстава од чега 2410 активних.1  

У последњих неколико година у области пољопривреде јасно су се диференцирале три најзначајније гране са 
интензивном производњом, и то: воћарство, виноградарство и сточарство. У овим областима забележен је већи број 
запошљавања сезонских радника који се ангажују, углавном, у сезонама интензивних раодва у пољопривреди 
(пролећни радови, берба, складиштење и прерада пољопривредних производа и др). Овакво ангажовање радника није 
званично евидентирано. 

Последњих неколико година број запослених на подручју Општине је значајно опао, нарочито у приватном 
сектору, као последица светске економске кризе и њеног утицаја на локалну економску ситуацију.  

Најзначајнији привредни субјекти на подручју општине су:  
� ,,КАРБОН'' доо Топола, производња боја, лакова и сличних премаза - 61 запослен  
� ,,MORSAD'' doo Топоа – ливење челика – 45 запослених  
� Занатско - каменорезачко - трговинска радња Тимотијевић Љубомир Топола - 15 запослених   
� Подрум „Александровић“ Винча – производња висококвалитетних вина – 19 запослених  
� „Интеграл“ доо Топола – производња алуминијума – 45 запослених  
� „Мат продукт“ Винча – прерада камена – 51 запослени ТОПОЛА – Локални акциони план  

запошљавања  2013.  7   
� „Стара варош“ Топола – демонтажа олупина – 37 запослених  
� „Јарменовци“ ад Јарменовци – прерада воћа и поврћа – 95 запослених радника 

 

Број запослених у јавном сектору на подручју Општине је следећи:  

� Општинска администрација – 76  
� Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Топола ЈП Топола - 7  
� Јавно комунално-стамбено предузеће „Топола“,  Топола - 82  
� Туристичка организација „Опленац“, Топола – 5  
� Библиотека „Радоје Домановић“, Топола – 8  
� Културни центар Топола – 5  
� Дечја установа Топола – 55  
� Образовање (Средња и основне школе) - 332  
� Здравство и социјална заштита 141  

 

Запосленост и радна активност становништва на територији општине Топола 

� број запослених          2767 
� број пољопривредника којима је пољопривреда једина делатност   3073 
� број незапослених         2191 
� број пензионера (из радног односа и др)       3007 
� број пољопривредних пензионера       2233 
� број малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)      917 

Основно образовање остварује се у 5 матичних школа и 19 издвојених одељења у насељеним местима. На 
територији општине Топола функционише пет матичних основних школа: једна у градском насељу, а остале у 
насељима Доња Шаторња, Горња Трнава, Белосавци и Наталинци. Свака од ових школа има и истурене јединице у 
другим насељима општине, тако да основне школе постоје у 19 насеља општине. Укупан број ђака у школама на 

                                                 
 

1 Локални акциони план запошљавања 2013, Општина Топола, Јануар 2013. 
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територији општине Топола у 2012. години је 1.663, а највећи број ученика похађа Основну школу „Карађорђе” која је 
лоцирана у градском насељу - укупно 854 ученика, Основну школу „Милан Благојевић” у Наталинцима укупно 187 
ученика, Основну школу „Живко Томић” у Д.Шаторњи укупно 268 ученика, Основну школу „Сестре Радовић” у 
Белосавцима укупно  147 ученика  и Основну школу „Милутин Јеленић” у Г. Трнави 207 ученика. У табели 2. је 
приказана мрежа основних школа на територији општине Топола са издвојеним одељењима, разредност, број ученика и 
запослених по матичним школама и издвојеним одељењима. 
 

Табела 2. Мрежа основних школа на територији општине Топола са издвојеним одељењима, разредност, број 

ученика и број запослених 

Натив и седиште школе у 

насељеном месту 

Издвојено одељење    у 

насељеном месту 
Разредност Број ученика 

Број 

запослених 

„Сестре Радовић“ Белосавци  1-8 114 25 

Загорица 1-4 17 3 

Маскар 1-4 16 3 

„Милутин Јеленић“ Г.Трнава  1-8 134 27 

Витлина 1-4 37 4 

Д.Трнава 1-4 27 3 

Светлић 1-4 9 2 

„Живко Томић“ Д. Шаторња  1-8 150 28 

Блазнава 1-4 19 

26 

Д.Трешњевица 1-4 17 

Винча 1-4 33 

Јарменовци 1-4 33 

Пласковац 1-4 16 

„Милан Благојевић“ Наталинци  1-8 101 22 

Горович 1-4 

86 14 
Јунковац 1-4 

Клока 1-4 

Шуме 1-4 

„Карађорђе“ Топола  1-8 767 77 

Божурња 1-4 2 

14 

Жабаре 1-4 19 

Липовац 1-4 24 

Овсиште 1-4 18 

Крћевац 1-4 24 

Специјално одељење  10 2 

 
На територији општине Топола средње образовање се реализује у  једној средњој школи „Краљ Петар I” са 645 

ученика. 
 

 
 
 
 

Насеље Топола има повољан саобраћајно-географски положај што 
позитивно утиче на развој. Кроз територију града прелазе важни саобраћајни 
правци: државни пут IБ реда број 16 пут Мали Пожаревац-Младеновац-Крагујевац и 
државни пут IБ реда број 23 пут Лозница–Осечина-Ваљево-Лајковац-Лазаревац-
Аранђеловац-Крћевац (веза са државним путем број 16) и државни пут II реда број 
149 пут Топола-Доња Шаторња-Рудник и државни пут II реда број 150 пут Топола-
Рача-Марковац-Свилајнац. 

Системом државник путева IБ и II реда Топола је повезана са суседним 
општинама истог округа: Аранђеловац (15km), Рача (30km), Крагујевац (40km), са 
северне стране граничи се са општинама Подунавског округа: Смедеревска Паланка 
(30km) и Младеновац – припада Граду Београду (25km), а са југоисточне, са 
општином Горњи Милановац (40km) која припада Моравичком округу. 
Топола је општински центар и једино градско насеље у општини. Налази се у 
северном делу општине испод брда Опленац. 
 Укупна дужина путне мреже на територији општине Топола износи 261 км, 
од чега 82% има карактер савременог коловоза. У структури путне мреже највеће 
учешће узимају локални путеви – 65% од којих је 73% под савременим коловозом.  

Седиште школе у 

насељеном месту 
Назив  школе 

Број 

ученика 

Број 

запослених 

Топола „Краљ Петар I“ 645 84 
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 Насеље Топола је формирано подужно правцем североисток – југозапад дуж државних путева IБ и II реда, тако 
да кроз територију општине Топола пролазе следећи коридори путева рангирани у складу са Референтним системом 
путне мреже Републике Србије, као и важећим законским прописима и то: 

• Деоница државног пута IБ реда број 16: Мали Пожаревац-Младеновац-Крагујевац. Пут се кроз градско 
подручје поклапа са улицама: Булевар Вожда Карђорђа, Солунских ратника и Пилота Зорана Томића. 

• Деоница државног пута II реда број 149: Топола-Доња Шаторња-Рудник. Пут се кроз градско подручје 
поклапа са улицама: Булевар Вожда Карђорђа и Карађорђевом улицом. 

• Деоница државног пута II реда број 150: Топола-Рача-Марковац-Свилајнац. Пут се кроз градско подручје 
поклапа са улицом: Милована Миловановића 

• Деоница државног пута IБ реда број 23: Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац 
(веза са државним путем број 16) 

Одржавање државних путева врши управљач пута – „Путеви Србије“. 
Мрежу путева на територији општине чине и општински и некатегорисани путеви.  
Општински путеви на територији општине Топола су: 
� L-1, од М-23, веза у Белосавцима, потес:Вићија – Белосавци (Четворски крај) – Копљари (суседна општина 

Аранђеловац); Дужина пута је 5,2 км. Пут пролази кроз изузетно добро насељено подручје.  
� L-2,  од М-23,  веза у Белосавцима (код млина) – Белосавци (Горњи крај) – Копљаре (суседна општина 

Аранђеловац); Дужина пута је 4,5 км. Пут повезује два насељена подручја - Копљари, које припада суседној 
општини Аранђеловац и Белосавце, које припада општини Топола. Пут пролази кроз добро насељено подручје и 
омогућава комуникацију становништва две суседне општине. 

� L-3, од М-23 (скретање код ветеринарске амбуланте у Белосавцима) – Белосавци – Маскар – Рајковац – Клока – до 
R-109 (веза у Клоки); Дужина пута је 15 км. Пут пролази кроз подручје средње насељености. У путном појасу 
налазе се углавном  пољопривредна имања и мање шуме, док се већа насељеност јавља у центрима месних  
заједница кроз које пут пролази. Користи се за одвијање аутобуског превоза путника и ученика. 

� L-4,  од општинског пута L-3, веза у Белосавцима (код цркве) –Јеленац (центар села, код школе)-даље ка суседној 
општини Младеновац (М.З.Јагњило); Дужина пута је 3,5 км. Пут пролази кроз изузетно добро насељено подручје. 
Овај путни правац је изузетно саобраћајно оптерећен, јер представља најкраћу везу између суседне општине 
Младеновац и М.З. Јеленац (општина Топола). Овим путем се одвија аутобуски саобраћај. 

� L-5,  од М-23, веза у Белосавцима, потес: Вићија – Загорица – Маскар – до општинског пута L-3, веза у Маскару; 
Дужина пута је 8,3 км. Пут пролази кроз добро насељено подручје. Овим путем се одвија аутобуски саобраћај, 
првенствено за потребе превоза ученика до оближњих основних школа у Белосавцима и Тополи. 

� L-6,  од М-4, веза у Јунковцу код гробља – Клока - до општинског пута L-3, веза у Клоки код млекаре; Дужина пута 
је 7 км. Пут повезује насељена подручја ( месне заједнице) Јунковац и Клоку са путем М-4; 

� L-7,  од М-23, веза у М.З. Село Топола (Љубесело, Тадићи) –Жабари- Загорица – до општинског пута L-5, веза у 
Загорици изнад цркве; Дужина пута је 12,8 км. Наведени пут пролази кроз више насељених места у различитим 
месним заједницама-Љубесело, Жабаре и Загорица. 

� L-8,  од  М-4 (први правац: Топола-Рача), веза у Жабарима код цркве – Горович -Горња Трнава – до општинског 
пута L-9, веза у Горњој Трнави на раскрсници 300м испред  школе на Витлини; Дужина пута је 7,5 км. Пут пролази 
кроз подручје средње насељености. Овим путем, на деоници од Жабара до Горовича се одвија аутобуски саобраћај, 
првенствено за потребе превоза ученика. 

� L-9, од М-23, веза у Горњој Трнави (потес:Крунска)–Горња Трнава (Витлина)-Шуме – Наталинци – до М-4 (први 

правац: Топола-Рача (преко Наталинаца)) веза у Наталинцима код пумпе. Дужина пута је 9,9 км. Подручје кроз 
које пут пролази је средње насељености. У путном појасу (у непосредној близини пута) налазе се углавном 
пољопривредна имања. Овим путем се одвија аутобуски саобраћај за превоз путника и ученика. 

� L-10, од М-23, веза у Горњој Трнави (потес:Каменоресци)-до општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави, потес: 
Витлина (код четворогодишње школе); Дужина пута је 2 км. Пут пролази кроз добро насељено подручје. 

� L-11, од општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави (потес: Витлина, код четворогодишње школе)- Горња Трнава 
(варошица) - засеок Савићи – до општинског пута L -13, веза у Доњој Трнави; Дужина пута је 6,4 км. Пут пролази 
кроз подручје слабије насељености, односно кроз претежно шумско подручје. Првенствено има значај као интерна 
веза комуникације са другим општинским путевима. 

� L-12,  од R-215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Горњој Трнави (потес: Јапанска) –Горња 
Трнава (варошица) –  до општинског пута L-11, веза у Горњој Трнави код цркве;Дужина пута је 2,6 км. Наведени 
пут пролази кроз једну месну заједницу (Горња Трнава), али повезује центар највећег сеоског насељеног места на 
подручју општине Топола са путем М-23. Подручје кроз које пут пролази је средње насељености. Овим путем се 
одвија аутобуски саобраћај, јер пут пролази поред осмогодишње школе и Дома културе. 

� L-13,  од R- 215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави код скретања за Светлић - 
Доња Трнава – до четворогодишње школе у Доњој Трнави;  Дужина пута је 3,0 км. Пут пролази кроз слабо 
насељено подручје. Пут пролази кроз центар највеће насељене месне заједнице – Доња Трнава, где се налази и 
локална основна четворогодишња школа. Значајан је за саобраћај локалног становништва поменуте месне 
заједнице. 

� L-14,  од R- 215 (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави код сеоског гробља - Црвено 
Брдо – Шуме – Павловац-до општинског пута L-9, веза у Наталинцима;       Дужина пута је 6,8 км. Пут пролази кроз 
подручје средње насељености. Пут пролази поред локалне приватне  хладњаче. 
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� L-15, од R- 215  (први правац: Горња Трнава (Јапанска)-Рача), веза у Доњој Трнави – Светлић (центар села, до 

школе); Дужина пута је 3,0 км. Пут пролази кроз средње до веома добро насељено подручје. Већа насељеност се 
јавља у центру месне заједнице Светлић, где се налази и локална основна школа. Пут има највећи значај за локално 
становништво са аспекта њихове међусобне комуникације и везе са путем R- 215.  

� L-16, од R-126, веза у Божурњи, потес:Метеризе – Божурња – Овсиште - до М-23, веза на Светињи; Дужина пута је 
11,9 км. Пут пролази кроз подручје средње до веома добро насељености. На овом  путу, у М.З.Божурња налази се 
мост преко реке Јасенице из 1911. године (челични мост са решеткастим носачима и коловозном конструкцијом од 
дрвених талпи). Такође, пролази поред каменолома у МЗ Божурња који се интезивно користи за изгадњу путева 
свих категорија на овом подручју. 

� L-17,  од R-126, веза у Винчи, потес: Метеризе – Пласковац (до границе са Маслошевом) –до R-215 (трећи правац: 

веза М-23 и R-126 преко Страгара, Блазнаве и Доње Шаторње), преко Маслошева и Страгара који припадају 
суседној општини Крагујевац; Укупна дужина овог пута је 8,5 км, од чега територији општине Топола припада 6,4 
км. Њиме се остварује веза две суседне општине: Тополе и Крагујевца. Подручје кроз које пут пролази је средње 
насељености, а већа насељеност се јавља у центрима месних заједница (кроз које пут пролази) као што је нпр. 
центар М.З. Пласковац, где се налази и локална основна школа. У путном појасу (у непосредној близини пута) 
налазе се углавном воћњаци, пољопривредна имања и мање шуме. Крајеви кроз које пут пролази су познати по 
воћарству и уједно економски најразвијенији у општини Топола. Пут има нешто израженију  геометрију у виду  
оштрих кривина и кратких праваца, што је последица брдовитог предела којим исти пролази. 

� L-18, од R-126, веза у Винчи код кафане „Волан“ – Винча (засеок „Ђекићи“) – до L-17, веза у Винчи код моста на 
локалној сеоској реци; Дужина пута је 4,8 км. Пут пролази кроз средње до веома добро насељено подручје. Пут 
пролази кроз центар месне заједнице Винча у којем је изграђен Пословни центар- Agrobusiness center, па има 
посебан значај за локално становништво као и за становништво осталих месних заједница у циљу доласка до 
поменутог пословног центра као и за транспорт пољопривредних добара. 

� L-19,  од R-126,  веза у Винчи (потез Ћумурана) – Пласковац (Максимовићи, Рајићи) –до L-17, веза у Пласковцу 
(код продавнице-кафане); Дужина пута је 5 км. Пут пролази кроз изузетно добро насељено подручје које је уједно и 
економски најразвијеније подручје општине Топола, где се становништво претежно бави воћарством. Пут пролази 
поред приватне групе постројења за обраду дрвета, производњу фасадног материјала и ливнице („МАТ продукт“). 

� L-20, од R-126, веза у Доњој Шаторњи (варошица) (раскрсница два државна пута другог реда: R-126 и R-215 (други 

правац: Горња Шаторња-Доња Трешњевица- Аранђеловац))– Горња Шаторња – Пријани; Дужина пута је 5 км. 
Подручје кроз које пут пролази је средње до веома добре насељености. Пут првенствено има значај за међусобну 
комуникацију становништва једне месне заједнице-Горња Шаторња, а затим и за остваривање везе са суседном 
општином Аранђеловац преко путног правца  R-215. 

� L-21, од R-215а, веза у Бањи (суседна општина Аранђеловац)– Липовац – Брезовац (суседна општина 
Аранђеловац)– до R-126, веза у Винчи, код игралишта; Дужина пута је 4,5 км. Подручје кроз које пут пролази је 
средње до веома добре насељености. Пут пролази у М.З. Липовац поред каменолома који се ограничено користи за 
насипање некатегорисаних путева због лошег квалитета камена. Овим путем (преко некатегорисаног прилазног 
пута) се локална фабрика неметала повезује са мрежом државних путева другог реда на подручју општине Топола, 
са тенденцијом кретања ка Београду. Такође, у близини пута се налази велика приватна фабрика за обраду камена. 

� L-22, од М-23, веза у Крћевцу, код локалног изворишта минералне воде – до Дома културе у М.З. Крћевац;  Дужина 
пута је 1,0 км. Пут пролази кроз средње насељено подручје. Користи се за одвијање аутобуског саобраћаја ученика 
и путника. 

              Управљач пута Јавно предузеће дирекција за изградњу општине Топола  врши одржавање општинских путева 
на територији општине Топола. 

 

ִ Напомена у вези са категоризацијом државних путева на територији општине Топола 

 

Преко територије општине Топола пролазе и некадашњи регионални путни правци који су доношењем Уредбе 
о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 14/2012), а од стране Владе Републике Србије, остали 
недефинисани и то: 

1. Пут број 109-а, пут  Крњево-Смедеревска Паланка–Башин-Наталинци, 
2. Пут број 215, пут Аранђеловац-Горња Трешњевица-Доња Шаторња-Блазнава-Страгари-Светиња-Трнава-

Губеревац-Поповићи-Рача и 
3. Пут број 215-а Топола-Село Бања-Аранђеловац-Врх Букуље 

 
Побројано путеви јос нису прешли у надлежност општине, потребно је да се изврши примо-предаја истих. 
Град нема железничку везу са осталим подручјима. 
 

САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ  

 
АУТОБУСКА СТАНИЦА - Аутобускa стaницa у Тополи налази се поред државног пута IБ реда број 16: Мали 

Пожаревац-Младеновац-Крагујевац на површини од 1,20ha. Зaдржaвa постојећу локaцију и нaмену (путнички терминaл 
зa пригрaдски и међугрaдски сaобрaћaј). 
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Аутобуска станица је повезана са остатком транспортног система само преко једне саобраћајнице (Булевар 

вожда Карађорђа) тако да у случају вандредних околности нема алтернативног приступа. С обзиром да је аутобуска 
станица дислоцирана из градског центра нема већег конфликта са динамичким саобраћајем. Корисници аутобуске 
станице, у зграду долазе преко посебног улаза из улице Солунских ратника, што је повољност за функционисање 
станице и утиче на безбедност њених корисника.  

 

 
 
У табели 3. приказан је број полазака и укупна километража на свих 8 линија радним даном, суботом и 

недељом. Такође, приказана је и месечна километража на линијама као и укупна месечна километража приградског 
превоза у Тополи. 
 

Табела 3. – Број полазака и километража на линијама приградског саобраћаја у Тополи 
      

LINIJA
BROJ OBRTA KILOMETRAŽA

radni dan subota nedelja radni dan subota nedelja

 Topola - Gorovič - Natalinci - Šume 22.5 2 0 0 90 0 0 1980

Topola - Natalinci (Kloka) 22 3 2 2 132 88 88 3608

Topola - Gornja Trnava - Donja Trnava 25 2 0 0 100 0 0 2200

27.5 2 0 0 110 0 0 2420

Topola - Jelenac - Rajkovac 18 3 2 2 108 72 72 2952

 Topola - Donja Šatornja - Jarmenovci II 18 7 3 2 252 108 72 6264

Topola - Krunska - Ovsište 25 2 0 0 100 0 0 2200

27 1 0 0 27 0 0 594

UKUPNO, dnevno 21 7 6 919 268 232
22218

UKUPNO, mesečno 20218 1072 928

KM po 

poluobrtu

UKUPNO 

mesečno km

Topola - Krćevac - Zagorica - Belosavci - 
Rajkovac

Topola – Metereze-Vinča-Plaskovac 
(škola)-Topola 
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Процењује се приближна вредност концесије за период од 5 година на износ од 143.117.247,00 динара, а  на 
основу података Србија Транспорта где минимални трошкови превоза возилима која обављају делатност превоза 
путника у градском и приградском саобраћају без профита износе 128,83 динара RSD по километру2. 
 

-5- 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 
члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 11, 13, 22, 33. и 35. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 108. Статута 
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 98. Пословника Скупштине општине 
Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 06.09.2013. године,  донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију-поверавање 

 обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника  

 на територији општине Топола 

 

Члан 1. 
Објављује се Јавни позив на српском језику и на страном језику бр 1/2013-отворени поступак - за прикупљање 

понуда за концесију-поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају 
на територији општине Топола, у „Службеном гласнику Републике Србије“, као и у средству јавног информисања које 
се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на интернет страници општине Топола и на порталу јавних 
набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке је Јавни позив бр. 1/2013 - отворени поступак - за прикупљање понуда за концесију-

поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији 
општине Топола. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА    
Број: 020-291/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО-е, 
                                                                                                                                                  Гаврило Николић, с.р. 
 

 
На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011), чл. 22. и чл. 35. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011) 
 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА I, БРОЈ 9 

34310 ТОПОЛА 

расписује  

Ј А В Н И      П О З И В 

 

бр. 1/2013 – отворени поступак 

 

за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности  

приградског превоза путника на територији општине Топола 

 
 1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника на конкурсу за поверавање 
обављања  комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола на период од 5 година. 
 
 2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту 
превозници) која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у градско-приградском 
саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и другим важећим законским 
прописима који уређују ову материју. 

                                                 
 

2 http://www.srbijatransport.rs/ 
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 3. Приградски превоз путника обављаће се на сталним линијама које су ближе дефинисане конкурсном 
документацијом. 
 Минималан број полазака по линијама дат је у конкурсној документацији. 
 У понуди, превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право да не 
прихвати те предлоге.  
 Сезонске и ванредне линије уговараће се посебним уговором са превозником који буде изабран. 
 Коначна верзија групe линија у линијском превозу путника у приградском саобраћају на територији општине 
Топола биће дефинисана Уговором. 
 
 4. Превозник може да конкурише искључиво за све линије наведене у конкурсној документацији. 

Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да се: 
1) ограничава број чланова конзорцијума на 2 члана; 
2) забрањују промене у структури конзорцијума, као што је замена чланова, припајање понуђача конзорцијуму 
или спајање конзорцијума или распуштање конзорцијума; 
3) забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или конзорцијуму да би 

испунио критеријуме за избор. 
 

 5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан 
закључењем јавног уговора о поверавању обављања  комуналне делатности приградског превоза путника на територији 
општине Топола, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и права и 
обавезе које из тога проистичу. 
 
  6. Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по ценама из понуде, а промена истих вршиће се 
на образложен захтев превозника уз сагласност надлежног органа Општине Топола, а у складу са важећим законским 
прописима Републике Србије.  
  
 7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске и правне нормативне 
документације, докаже своју техничку, организациону и кадровску оспособљеност за обављање комуналне делатности 
која се поверава.  
 

 Понуда обавезно садржи:  

 

 - назив и седиште привредног друштва, односно правног лица, са подацима о лицу овлашћеном за заступање и 
са свим потребним информацијама (телефон, факс и др.) у циљу непосредног комуницирања;  
 - извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је предузеће регистровано за обављање јавног линијског 
превоза путника;  

- извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

 - потврде привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да му није изречена 
мера забране обављања делатности која је предмет концесије а која је на снази у време објављивања Јавног позива; 
 - потврду – не старију од 6 месеци - надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама доприносима 
и другим јавним дажбинама;  
 - решење министарства надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза путника у друмском саобраћају;  
 - доказ о техничкој опремљености основних средстава – аутобуса старости до 15 година (оверену листу или 
извод из пописних листи основних средстава на дан 31.12.2012., оверене фотокопије уговора о лизингу, закупу или 
другом правном основу за коришћење возила,  оверене фотокопије саобраћајних дозвола, полисе осигурања, штампани 
прикази саобраћајних дозвола – из читача);  
 - доказ о техничкој опремљености -  за возило интервенције и вучно возило (оверену листу или извод из 
пописних листи основних средстава на дан 31.12.2012., оверене фотокопије уговора о лизингу, закупу или другом 
правном основу за коришћење возила,  оверене фотокопије саобраћајних дозвола, полисе осигурања, штампани прикази 
саобраћајних дозвола – из читача); 
 -  потврду надлежног Привредног суда да се  против истог не води поступак стечаја, ликвидације или 
принудног поравњања; 
  - извештај о бонитету за претходне 2012.,2011. и 2010. годину. Да би понуђач испуњавао услов за учествовање 
у поступку, потребно је да је остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара у претходне три године; 
 - потврду да превозник који конкурише није имао блокиран рачун у пословној банци дуже од 30 дана у 
последњих годину дана од дана отварања понуда;  
 - оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 500.000,00 динара , са роком важности до 30 
дана дуже од дана јавног отварања понуде; 
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 - тражена банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив без права на 
приговор и мора имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не може садржати: додатне услове, краће 
рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац, промењену месну 
надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака. 
 -  предлог тарифе,  са висином повластица за одређене категорије; 
 -  предлог нових линија.  

 

 8. Критеријуми за избор најповољније понуде дати су у Прилогу Јавног позива, као и у конкурсној 
документацији, а најповољнија понуда биће одабрана на основу бодовања.  

 

9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања 
концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда. 
 

10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног уговора може 
Републичкој комисији поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи поступак које се могу 
одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито, а рок за подношење предметног захтева је 15 
дана од дана достављања одлуке јавног тела. 

Адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је: Влада Републике Србије, 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, Београд. 

 

 11. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у Општинској управи Општине 
Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, канцеларија број 10, радним данима у времену од 8 до 14 часова.  
 Конкурсна докуметација се може преузети након достављања доказа о уплати износа од 5.000,00 динара на 
текући  рачун 840-745151843-03  позив на број: 97/86-101   на  име трошкова израде конкурсне документације.  
 Сва додатна обавештења у вези Јавног позива могу се добити на e-mail:  miraciric@topola.com, контакт особа 
Мирјана Ћирић. 
 
 12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у ''Службеном гласнику РС'', 
закључно са 60-тим даном  до 12,00 часова.  
 Понуде се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА ЗА КОНКУРС 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 
Топола, у два примерка, оверене и запечаћене, у одвојеним ковертима, јасно означено са ''ОРИГИНАЛ'' и ''КОПИЈА''. 
На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт.   
 Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним писмом. 
 
 13. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока  за достављање понуда у 13,00 
часова у просторијама Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати овлашћење оверено и потписано од стране одговорног 
лица.   

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЕЂЕНУ ГРУПУ ЛИНИЈА 

 

Просечна цена   
Комерцијални попусти (примењује се на месечне карте):  
   - за ученике основних и средње школе 
   - за особе са инвалидитетом и ученике спец.школа 
   - за лица старија од 65 година 
   - за раднике 

                      мах 20 
 

маx 10 
       маx 15 

маx 10 
                            маx  5 

Укупан број регистрованих  аутобуса старости до 15 година са којима се конкурише, а 
који су обухваћени Решењем надлежног министарства о испуњености услова за 
отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају  

                                  
Просечна  старост возила са којима се конкурише за предметну групу линија обухваћених 
поменутим Решењем  

 
 

маx 20 
 

 
маx 20 

 МАКСИМАЛНО 100 

 
*Примена критеријума бодовања код елемента – просечна цена: биће бодован збир из табеле тарифних корака 

која ће бити дата у конкурсној документацији. 

*Примена критеријума бодовања код елемента - укупан број регистрованих  аутобуса и просечна  старост 

возила: биће бодована возила старости до 15 година обухваћена поменутим Решењем. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 
члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 11, 13. и 47. Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011), 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 06.09.2013. године донела је  
  

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији општине Топола 

 

 Члан 1. 

Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 
приградског превоза путника на територији општине Топола. 

  

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности 
приградског превоза путника на територији општине Топола. 

  

 Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА    
Број: 020-292/2013-05-I              
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                          Гаврило Николић, с.р. 
 
 

 Нацрт уговора 
 

ЈАВНИ УГОВОР  

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 
Закључен у Тополи, дана ___________ између: 
1. ОПШТИНА ТОПОЛА , ул. Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола, кога заступа Председник Општине 
Топола Драган Јовановић, (у даљем тексту Општина) и 
 
2.__________________, ул._______________, ПИБ: ________________, МБ: __________________, текући рачун: 
_____________________ 
(У даљем тексу Превозник) 

Члан 1. 

              На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник Републике Србије'' број 88/11), члана 
11. тачка 6. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама ( ''Сл. гласник Републике Србије'' број 88/11 ) и 
Одлуке о избору и поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине 
Топола, по јавном позиву објављеном у Службеном гласнику РС број _____, дана ______ године и Понуди бр._______ 
од ________ године, Општина Топола и Превозник _________________________________________ из 
__________________ овим уговором утврђују међусобна права и обавезе на реализацији комуналне делатности  
приградског превоза путника на територији општине Топола. 
Оквирни карактер и обим услуга линијског приградског превоза путника на релацијама и према времену одласка и 
повратка које треба да обезбеди Превозник састоји се у следећем: 
1. Топола - Горович - Наталинци - Шуме 

време у одласку:  06:45 и 13:30 
време у повратку: 07:10 и 14:00 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 45 км, време обрта 61 минут.  

2. Топола - Наталинци (Клока) 
време у одласку:  06:25, 13:30 и 20:30 
време у повратку: 07:05, 14:15 и 05:50 
Поласци се одржавају свакодневно.  

Километража обрта: 22 км, време обрта 40 (64)  минута.  

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 
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време у одласку : 06:25 и 13:30 
време у повратку: 07:05 и 14:15 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 50 км, време обрта 90 минута.  

4. Топола - Крћевац - Загорица - Белосавци - Рајковац 

време у одласку:  06:15 и 13:15 
време у повратку: 06:55 и 13:40 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 55 км, време обрта 70 минута. 

5. Топола - Јеленац - Рајковац 

Радни дан: 
време у одласку:  05:30, 13:30, 15:05 
време у повратку: 06:00, 14:10, 15:50 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године.  

Километража обрта: 36 км, време обрта 70 минута. 

6. Топола - Доња Шаторња - Јарменовци II 

времена у одласку:      05:40, 06:40, 08:20, 11:20, 13:20,14:00, 15:05, 20:00 
времена у повратку:   06:10, 07:15, 10:00, 12:25, 13:50,  14:30, 15:30, 20:30  
Напомена: Поласци и повратак у   05:40, 06:10, 20:00 и 20:30 не одржавају се недељом и државним празником, 

поласци у 08:20, 15:05, 10:00 и 15:30 одржавају се радним даном, поласци у 06:40, 11:20, 13:20, 07:20, 12:25, 13:50 

одржавају се  током трајања школске године, поласци у 14:00 и 14:30 саобраћају само суботом и у време ђачког 

распуста 

Километража обрта: 36 км, време обрта 60 минута.  

7.Топола – Овсиште 

Радни дан:  

времена у одласку:      6:15  14:10 
времена у повратку:    6:50   15:04 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године. 

Километража обрта: 25 км, време обрта 50 минута 

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

Радни дан:  

времена у одласку:       6:40 
времена у повратку:    14:10 
Напомена: Сви поласци се одржавају радним даном током трајања школске године. 

Километража обрта: 27 км, време обрта 55 минута 

 

НАПОМЕНА:коначан пакет линија биће прецизиран на основу понуде понуђача усвојене од стране Општине 

Топола. 

Превозник се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије у обиму услуга из става 2. овог члана, а  
према Изјави Превозника из Конкурсне документације. 
 

Члан 2. 

              Превозник преузима одговорност за све трошкове пословања. Средства за обављање комуналне делатности 
приградског превоза путника на територији општине Топола обезбеђују се из цене услуге. 

Надлежни орган Општине ће за сваку годину утвдити категорије лица које ће остварити право на повлашћену 
цену превоза у приградском саобраћају, као и висину субвенције у складу са Буџетом Општине Топола и важећим 
законским прописима.   

Превозник се обавезује да обезбеди комерцијалне попусте за повлашћене категорије путника наведене у 
Конкурсној документацији у проценту наведеном у понуди број _________ од _______________. 

 

Члан 3. 

              Минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању комуналне делатности приградског превоза 
путника на територији општине Топола које Превозник мора да испуњава (капацитет возног парка- број аутобуса, 
старост аутобуса, и сл.) утврђени су у оквиру Јавног позива и Конкурсне документације. 
  

Члан 4. 

              Превозник (самостално/са подуговарачима/у оквиру конзорцијума) се обавезује да обезбеди обављање 
комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола на линијама из члана 1. овог 
Уговора.      

Члан 5. 

             Контролу обављања приградског превоза путника на територији општине Топола вршиће надлежни орган 
Општине Топола-Одељење за инспекцијске послове. 
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Члан 6. 

              У погледу обавезе Превозника према Општини, у смислу извештавања, тражења сагласности и др, Превозник је 
дужан да се придржава одредби закона којим се регулише обављање делатности од општег интереса. 
 

Члан 7. 

             Цене превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Топола биће одређене понудом 
понуђача а образују се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом 
и мењају се у складу са тим законом, уз сагласност Општинског већа Општине Топола. 
 Превозник може тражити сагласност за повећање цена превоза у случају повећања цене горива више од 5% , у 
проценту повећања цене горива. 

Члан 8. 

             Општина поверава на временски период од 5 (пет) година, а Превозник прихвата обављање делатности 
приградског превоза путника на територији општине Топола. 
 

Члан 9. 

              Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији 
општине Топола на линијама приградског превоза из члана 1. овог Уговора. 

 

Члан 10. 

              Превозник се обавезује да линијски превоз путника у  приградском саобраћају на територији општине Топола 
обавља на повереним сталним и сезонским линијама са регистрованим и овереним редовима вожње у складу са 
законским и подзаконским актима. 

Члан 11. 
    Изузетно, Превозник може привремено из оправданих разлога вршити одступања од регистрованих линија, за 
које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или измене трасе линија, о чему 
мора претходно обавестити Председника Општине Топола као и Одељење за инспекцијске послове. Ово обавештење 
мора да садржи разлог и временско трајање одступања од регистрованих линија. По добијању писмене сагласности 
Превозник може да информише кориснике услуга о наведеном одступању. 
 

Члан 13. 

             Превозник је у обавези да Општини Топола -  Одељење за инспекцијске послове, након истека претходног 
решења достави ново решење надлежног министарства о испуњености услова за обављање линијског превоза путника. 
 

Члан 14. 

             Уговорна страна може раскинути Уговор под условом да обавести другу уговорну стану, као и кориснике 
услуга превоза у приградском превозу путника, најкасније 120 (стодвадесет) дана пре раскида Уговора, односно 
престанка обављања делатности. 
 У случају да Превозник откаже овај уговор дужан је да обавља превоз путника током отказног периода,односно 
до избора другог превозника. 
 У случају да Превозник обустави превоз путника мимо отказног рока, односно рока из става 1.овог члана, 
Општина је овлашћена да обезбеди другог превозника а на терет Уговарача. 
   

Члан 15. 

 Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено овим Уговором примењивати  одредбе  
Закона о облигационим  односима и другим важећим прописима који регулишу ову материју. 

 
Члан 16. 

             У случају евентуалног спора по овом Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно, а, 
уколико то није могуће, спор ће решавати пред Привредним судом у Крагујевцу. 
 

Члан 17. 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерка од којих свака страна задржава  по 3(три) примерка. 
Сваки уредно потписан примерак  овог Уговора има значење оригинала и производи подједнако правно дејство. 
 
ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                      
       Председник                                                                                                                                         За Превозника 
  Драган Јовановић   
 

-7- 

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка и 24/2011), члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/08 и 6/2013) и члана 
98. Пословника СО Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XVII     Број 16     6. септембар 2013.    страна  19 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове 

 
1. Разрешавају се дужности чланова Комисије за планове: 

- Радослав Сремчевић, дипл. инжењер грађевине, из Крагујевца, бр. лиценце 310 0208 03 и 
- Наташа Матовић, дипл. инж.архитектуре, лиценца ИКС 200 1023 08, испред Министарства животне 

средине и просторног планирања. 
 
2. Именују се за чланове  Комисије за планове: 

- Ивана Блажић-Шевић, дипл. инжењер архитектуре из Младеновца, бр. лиценце 300 I191 09 
- Иван Радуловић, дипл. инжењер архитектуре из Крагујевца, лиценца ИКС  100 0114 07, испред 

Министарства животне средине и просторног планирања 
 
3. Мандат именованих  из тачке 2. овог Решења траје до истека мандата именованима у Комисији за планове 

решењем Скупштине општине Топола број 020-108/2010-05 од 14.05.2010. године (,,Сл. гласник СО 
Топола“ број 7/2010). 

 
4. Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-293/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                              Гаврило Николић, с.р. 
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На  основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“, бр. 111/2009), члана 10. Уредбе 
о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС“ бр. 98/2010), члана 108. Статута општине 
Топола (,,Службени  гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине Општине (,,Сл. 
гласник СО Топола“, број 12/2008), на предлог Председника Општине 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 06.09.2013 године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
I 

У решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације број 020-52/2011-05-I  од 11.03.2011. године  
и 020-309/2013-05-I од 30.10.2013. године  у тачки I код чланова Општинског штаба речи: 

1. ,,Мирољуб Марковић – директор ЈКСП „Топола“ Топола“ замењују се речима: ,,Тања Цветковић - 
директор ЈКСП „Топола“ Топола“; 

 
2. „Драган Павловић – радник Општинске управе општине Топола“ замењују се речима: „Никола Лазаревић – 

командир ватрогасно-спасилачког одељења у Тополи. 
  

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 82-14/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                                             Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола (,,Сл. гласник РС“ број 12/95), 
члана  29. став 1. тачка 9. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. 
Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“,  број 12/2008),  

Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. СЛАЂАНА МИТРОВИЋ, мастер библиотекарства из Тополе, разрешава се дужности директора 

Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола, са 30.10.2013. године, због истека мандата.  
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2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-294 /2013-05-I                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СО-е, 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                                Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола (,,Службени гласник РС“ број 
12/95), члана  29. став 1. тачка 9. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола број 11/2008 и 6/2013) и 
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“,  број  12/2008),  

Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ЗОРИЦА БАРАЋ, професор опште књижевности са теоријом књижевности из Винче, разрешава се 

дужности заменика директора Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола, са 30.10.2013. године, због истека 
манадата.  

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-295/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 
                                                                                                                                                  Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола (,,Службени гласник РС“ број 
12/95), члана  29. став 1. тачка 9. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола број 11/2008 и 6/2013) и 
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број  12/2008),  

Скупштина општине Топола на седици одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ЗОРИЦА БАРАЋ, професор опште књижевности са теоријом књижевности из Винче, именује се за 

вршиоца дужности директора Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола.  
 

2. Решење ступа на снагу даном давања сагласности  од матичне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац, а 
примењиваће се почев од 31.10.2013. године. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-296/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                                 Гаврило Николић, с.р.                                                                                                                            
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На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 55. став 3. и 4. Закона о основама система образовањa и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 52/2011 и 55/2013), члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО 
Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),  
 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 06.09.2013. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора О.Ш „Сестре Радовић“ Белосавци 

 
 I    Разрешавају се дужности члана Школског одбора ОШ „Сестре Радовић“ Белосавци: 

Испред запослених-Наставничког већа: 

    Мијовић Слађана, наставник разредне наставе из Белосаваца 
  

 Испред Општине Топола: 

- Јовановић Михаило, пољопривредник из Белосаваца и 
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- Вујић Момир, пољопривредник из Маскара     

 
 II  У Школски одбор  ОШ „Сестре Радовић“ Бeлосавци именују се : 

 Испред запослених-Наставничког већа: 

- Павловић Слађана, професор разредне наставе из Јунковца  

   Испред Општине Топола: 
- Николић Мирослав, пољопривредник из Mаскара и 
- Стевановић Милан, пољопривредник из Рајковца. 

                                                                         

III    Мандат именованих из тачке II овог Решења траје до истека мандата чланова Школског одбора ОШ „Сестре 
Радовић“ Белосавци,  именованих решењем Скупштине општине Топола, број 020-78/2010-05 од 14.05.2010.године 
(„Службени гласник СО Топола“, број 7/2010). 

        

IV   Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 020-286/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. 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 6/2013) и члана 
98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 12/2008), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 06.09.2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I   Не прихвата се Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра  

,,Букуља“ за период 15.04-15.07.2013. године Министарства унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације  07/1 
број  217-833/13, из разлога што за рад система одбране од града није обезбеђена довољна количина противградних 
ракета, па самим тим и незадовољством  рада истог. 

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

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Број: 217-13/2013-05-I 
Дана: 06.09.2013. године                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СО-е, 
                                                                                                                                                       Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 
93/2012), члана 1. став 2. и члана 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода 
(„Службени гласник РС“, бр. 50/1992), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 
6/2013) и Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 82-15/2013-05 од 29.08.2013. године, 

Председник општине Топола, доноси 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

 О проглашењу ванредне ситуације на уграженом делу територије општине Топола, које обухвата подручја 

катастарских општина Винча, Пласковац, Овсиште, Божурњa,  Горња Трнава, с. Топола и Блазнава, а које је захваћено 

елементарном непогодом дана 26.08.2013. и  28.08.2013. године. 

 

Члан 2. 

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

Образложење 

 Део територије општине Топола, дана 26.08.2013. и 28.08.2013. године, у поподневним часовима захватила је  
елементарна непогода где је услед дејства града праћеног јаким олујним ветром дошло до огромних штета на 
воћарским и пољопривредним културама, објектима и локалним путевима.  
 Чланом 1. став 2. и чланом 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода, 
дефинисано је да се елементарном непогодом, између осталог, сматрају и атмосферске непогоде, односно да се под 
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штетом већег обима подразумева штета проузрокована елементарним непогодама чији износ прелази 10% националног 
дохотка оствареног на територији општине у предходној години. 
 Имајући у виду достављене прелименарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке да 
се делови територије општине Топола, наведени у члану 1. ове Одлуке, прогласе подручјима која су захваћена 
елементарном непогодом – градом и олујним ветром. 
 
ОПШТИНА ТОПОЛА 
Број: 217-16/2013-05 
Дана: 29.08.2013. године                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                    Драган Јовановић, с.р.  
 

-15- 
На основу члана 1. став 2. и члана 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних 

непогода („Службени гласник РС“, бр. 50/1992), Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 12. Упутства о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода („Службени 
лист СФРЈ“ број 27/87), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 
11/2008 и 6/2013) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 82-16/2013-05 од 28.08.2013. године,  

 Председник општине Топола, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ  

НАСТАЛЕ УСЛЕД ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

 

I   Образује се Комисија за утврђивање штете настале од последица елементарне непогоде која је захватила део 

територије општине Топола, који обухвата подручја катастарских општина Винча, Пласковац, Овсиште, Божурња, 

Горња Трнава, село Топола и Блазнава дана 26.08.2013. и 28.08.2013. године. 

  

 II   У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА  

           Драган Живановић, заменик председника Општине Топола, 

 

ЗА ЧЛАНОВЕ 

1. Зорица Станковић, дипл. инг. пољопривреде, запослена у Општинској управи општине Топола,  
2. Гордана Вучићевић, дипл. инг. грађевине, запослена у Општинској управи општине Топола,  
3. Оливера Павловић, запослена у Општинској управи општине Топола, 
4. Саша Томић, дипл. инг. пољопривреде, запослен у Удружењу виноградара и воћара општине Топола.  

 
III  Задатак Комисије из тачке II овог Решења је да припреми Извештај о процени штета од елементарних 

непогода у складу са Упуством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода („Службени 

лист СФРЈ“, бр. 27/87) и да Извештај достави у роковима који су утврђени чланом 5. став 2. Закона о коришћењу 

средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода. 

 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 5. став 2. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода, прописана је 
обавеза сачињавања извештаја о процени штета од елементарних непогода, како би се могла користити средства 
Републике опредељена за ове намене. 
 Решењем се образује Комисија са задатком да изврши процену штете и достави извештај Влади РС. 
 Начин израде извештаја утврђен је у Упуству о јединственој методологији за процену штета од елементарних 
непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/87). 

 
ОПШТИНА ТОПОЛА 
Број: 020-287/2013-05 
Дана: 30.08.2013. године  
                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                Драган Јовановић, с.р.  
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ОДЛУКА о додели награде „Рођење Пресвете Богородице“ Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о додели Захвалница Страна 1. 

   

3. ОДЛУКА о измени Одлуке о продаји стамбених јединица у Тополи, које се налазе 

 на КП бр. 1746/9, КО Варош Топола, улица Боривоја Дробњаковић бр. 5 и 7 Страна 2. 

   

4. ОДЛУКА о усвајању предлога Концесионог акта за поверавање обављања комуналне 

делатности приградског превоза путника на територији општине Топола и  
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Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности приградског превоза 
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