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На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 5. Закона 

о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 108. Статута 

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

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

o зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева  

на територији општине Топола  

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се делатност чишћења улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Топола од снега и леда. 

Члан 2. 

 Под делатношћу чишћења од снега и леда из члана 1. ове одлуке подразумева се искључиво одржавање 

коловоза, ради несметаног и безбедног кретања моторних возила, а у складу са временским приликама, важећим 

прописима и саобраћајном сигнализациом. 

 Делатност из члана 1. ове одлуке не подразумева одржавање тротоара, јавних површина, путног појаса и 

слично, као ни одржавање улица, општинских и некатегорисних путева за кретање пешака, бицикала, тротинета, санки 

и друго. 

 Изузетно од става 2. овог члана делатност подразумева одржавање пешачких прелаза на коловозу. 

 

Члан 3. 

 Овом одлуком се не умањује обавеза возача и других учесника у саобраћају да своје кретање, паркирање и 

заустављање прилагоде временским приликама, условима пута и саобраћаја, који се могу предвидети. 

 

ПОВЕРАВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

 Делатност која је предмет ове одлуке поверава се Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ из 

Тополе, чији је оснивач општина Топола, као овлашћеном предузећу (у даљем тексту: овлашћено предузеће). 

 

Члан 5. 

 Ради обављања делатности која је предмет ове одлуке овлашћено предузеће може ангажовати друга лица, 

уколико не поседује довољне материјалне и људске ресурсе. 

  

НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 6. 

 Делатност која је предмет ове одлуке редовно се обавља у периоду 15. новембар – 31. март наредне године (у 

даљем тексту: зимска сезона). 

 Делатност која је предмет ове одлуке обавља се и ван зимске сезоне у случају појаве снежних падавина и леда, 

а по налогу надлежног тела Општине Топола. 

Члан 7. 

 Делатност која је предмет ове одлуке обавља се у складу са Програмом чишћења коловоза од снега и леда (у  
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даљем тексту: програм), који израђује овлашћено предузеће, а на који сагласност даје Општинско веће општине 

Топола.  

 Поред делатности која предмет ове одлуке програмом може бити дефинисано и одвожење снега и леда.  

 

Члан 8. 

 Програм израђује овлашћено предузеће и предаје га Општинском већу општине Топола најкасније до 01. 

октобра за предстојећу зимску сезону. 

 Општинско веће општине Топола даје сагласност на програм најкасније до 15. октобра за предстојећу зимску 

сезону. 

Члан 9. 

 Програм нарочито садржи: 

1. Поступак чишћења снега и леда, као и примене превентивних мера; 

2. Преглед потребне механизације, опреме, материјала и људства са ценама, посебно приказаним за дежурства и 

активан рад на чишћењу снега и леда, а по потреби и уклањању снега и леда уз посебну назнаку локације на 

коју се одлажу снег и лед; 

3. Списак улица, општинских и некатегорисаних путева са чијих коловоза ће се чистити снег и лед током зимске 

сезоне, наведени по приоритетима, уз образложење и графички приказ (мапу); 

4. Распоред дежурстава и запослених који ће обављати радове уз навођење имена и презимена свих запослених и 

њихових бројева мобилних телефона; 

5. Потребну саобраћајну сигнализацију током зимске сезоне уз навођење саобраћајница (у случају снежних 

падавина и појаве леда одређивање једног смера саобраћаја, промена ограничења брзине, дозвољене тежине 

возила, опасности од појаве леда и слично); 

6. Систем комуникације; 

7. Потребна финансијска средства за реализацију свих програмом предвиђених активности. 

ЈКСП „Топола“ прослеђује извод из програма ЈП „Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола, који 

се односи на потребну саобраћајну сигнализацију, а у складу са тачком 5., става 1., овог члана, ради благовременог 

обезбеђивања и постављања исте. 

Члан 10. 

 Чишћење улица, општинских и некатегорисаних путева од снега и леда врши се на најрационалнији начин, 

обраћајући посебну пажњу на несметано и безбедно кретање возила, као и општу безбедност саобраћаја, људи и 

имовине. 

Члан 11. 

 О обављању послова на чишћењу снега и леда, овлашћено предузеће сачињава прописану документацију и 

доставља извештај о обављеним пословима органу који врши надзор над обављањем делатности, најкасније до 5 у 

месецу за претходни месец. 

 Орган који врши надзор над обављањем делатности је обавезан да у року од 7 дана да сагласност на извештај 

или га врати овлашћеном предузећу са примедбама. 

 По добијању сагласности на извештај, овлашћено предузеће подноси захтев за исплату средстава надлежном 

органу општинске управе. 

Члан 12. 

 Извештај из члана 8. ове одлуке садржи нарочито: 

1. Количину радова са јединицама мере потребним за обрачун цене радова механизације, опреме, материјала и 

људства; 

2. Датуме, време и локације на којима су вршени радови, као и опис временских прилика, висине снежних 

падавина, температуре за формирање леда и слично; 

3. Проблеме у обављању делатности. 

 

Члан 13. 

 У случају више силе, већих проблема у обављању делатности, великих снежних наноса, фреквентне појаве леда 

и других сметњи у обављању делатности, овлашћено предузеће је дужно да у року 24 часа од тренутка настанка сметњи 

обавести орган који врши надзор над обављањем делатности, постави маркере, обавештења и друго на саобраћајнице, 

као и да достави саопштење за јавност локалном радију.  

  

НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 14. 

 Надзор над обављањем делатности која је предмет ове одлуке биће одређен посебним актом Општинског већа 

општине Топола. 

 

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

 

Члан 15. 

 Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа општине Топола, Одељење за инспекцијске послове. 

 Орган из става 1 овог члана овлашћен је да подноси захтеве за покретање прекршајног поступка. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно 

одредбама ове Одлуке. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 

75.000 динара. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 Изузетно од одредаба ове одлуке, рок за подношење Програма за зимску сезону 2014/2015 је 15. октобар 2014. 

године, а за давање сагласности од стране Општинског већа општине Топола рок је 01. новембар 2014. године. 

 

Члан 18. 

 Надлежни орган Општинске управе општине Топола обезбедиће финансијска средства и уподобити акте за 

несметано обављање делатности, најкасније до 01. октобра 2014. године, како би овлашћено предузеће уподобило све 

акте и спровело поступке јавних набавки. 

Члан 19. 

 ЈП „Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола из Тополе ће пренети овлашћеном предузећу сву 

документацију везану за зимско одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева везану за зимску сезону 

2013/2014 у писаном облику, и то оверене фотокопије, до 01. октобра 2014. године. 

 

Члан 20. 

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

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     

Број: 020-302/2014-05-I       

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                 

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 

5. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 11. 

став 1. тачка 5. 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“, број 12/08),   

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 o изменама и допунама 

Одлуке о општинским, некатегорисаним путевима и улицама 

на територији општине Топола 

 
Члан 1. 

У Одлуци о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број 12/2008 и 4/2014), у члану 50. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Зимско одржавање путева и улица уређује се посебном одлуком, обзиром да се ради о посебној комуналној 

делатности“. 

Члан 2. 

Члан 51. брише се. 

 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                        

Број: 020-301/2014-05-I                                              

Дана:19.09.2014. године                                                                                                                 

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („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“, број 12/08),   

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела је 

 

O Д Л У К У 

о измени и допуни 

Одлуке о јавним паркиралиштима 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени гласник СО Топола“, број 14/2013), у члану 35. речи „од 5.000 

до 100.000“ замењују се речима: „од 50.000 до 1.000.000“, реч „или“ замењује се речју „а“, а после речи „Предузећа“ 

додаје се речи „новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара“. 

 

Члан 2. 

У члану 36. став 1. речи „од 5.000 до 100.000“ замењују се речима: „од 50.000 до 1.000.000“. 

У ставу 2. истог члана речи  „од 1.000 до 5.000“ замењују се речима: „од 5.000 до 75.000“. 

У ставу 3. истог члана речи  „од 2.500 до 50.000“ замењују се речима: „од 10.000 до 250.000“. 

У ставу 4. истог члана речи  „од 2.000 до 10.000“ замењују се речима: „од 5.000 до 75.000“. 

 

Члан 3. 

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

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима 

(„Службени гласник СО Топола“, број 5/2014). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА    

Број: 020-300/2014-05-I         

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), 

чланова 35. и 57. Статута „Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола ЈП Топола број 220 од 21.03.2013. 

године, Пословника о раду Надзорног одбора „ Јавног предузећа  - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола 

бр. 640 од 13.06.2013. године,  

Надзорни одбор „Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола, на седници одржаној 

дана 11.09.2014. године, донео је  

О Д Л У К У 

о изменама и допунама 

Статута „Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола 

 
Члан 1. 

У Статуту „Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола број: 220 од 21.03.2013. 

године (у даљем тексту: Статут), члан 8. став 1. тачка 2. уместо досадашње сада гласи: „одржавање и управљање 

улицама и путевима на територији општине Топола којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и 

чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично, осим делатности чишћења снега и леда са 

коловоза путева, улица саобраћајних и других јавних површина на територији општине  Топола“. 

 

Члан 2. 

У Сатуту у члaну 8. став 4. тачка 4. брише се алинеја која гласи: „организује чишћење снега и леда са коловоза 

путева и улица“. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача и објавиће се у „Службеном гласнику 

СО Топола“. 

 

„Јавно предузеће - Дирекција за  

изградњу општине Топола“ ЈП Топола 

Број: 1724                                                                                                                                        Председник Надзорног одбора 

Датум: 11.09.2014. године                                                                                                                  Љубиша Недељковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 

члана 29. став 1. тачка 8. 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“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута „Јавног Предузећа-Дирекције за изградњу 

општине Топола“ ЈП Топола коју је Надзорни одбор донео на седници одржаној дана 11.09.2014. године, под бројем 

1724. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-36 /2014-05-I                                                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Живота  Јовановић, 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 седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Даје се сагласност на трећу измену и допуну  Програма  пословања „Јавног Предузећа - Дирекције за  

изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2014. годину, број 1723 коју  је донео Надзорни одбор на седници одржаној 

дана 11.09.2014. године. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110- 35/2014-05-I         

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, 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 (,,Службени 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 

(,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008), на предлог Председника Општине, 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  19.09.2014. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени 

Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 
 

 У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник СО Топола“,  број 

2/2011, 18/2012 и 16/2013)  у тачки I уместо:  

,,Командант Општинског штаба Драган Јовановић - председник Општине“ треба да стоји: ,,Командант 

Општинског штаба Драган Живановић - председник Општине. 

 

у истој тачки уместо: ,,Заменик Командата Општинског штаба Драган Живановић - заменик председника 

Општине“ треба да стоји: ,,заменик Команданта Општинског штаба Гаврило Николић- заменик председника Општине“: 

 

II 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-299/2014-05-I                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, с.р.  
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола 

(,,Службени гласник СО Топола”, бр. 14/2008 и 15/2008), члана 29. став 1. тачка 19. 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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  о разрешењу чланова Управног одбора  

Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола  
 

I     Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола: 

 

 ИСПРЕД  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирољуб  Марковић, дипломирани менаџер из Доње Шаторње 

 

       ИСПРЕД КЛУБА 

Владан Вујић из Тополе 

 

II    Решење ступа на снагу даном доношења о објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-297/2014-05-I         

Дана: 19.09.2014. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, с.р.  
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола 

(,,Службени гласник СО Топола”, бр. 14/2008 и 15/2008), члана 29. став 1. тачка 19. 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), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.09.2014. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  о именовању чланова Управног одбора  

Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола  
 

I      У  Управни  одбор  Спортске организације Фудбалски клуб ,,Карађорђе” Топола именују се: 

 

 ИСПРЕД  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Рајко Живановић из Тополе 

 

       ИСПРЕД КЛУБА 

Николић Зоран из Тополе 

 

II    Мандат именованих траје до истека мандата члановима Управног одбора именованих Решењем Скупштине 

општине Топола број 020-90/2014-05-I од 10.03.2014. године 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-298/2014-05-I                         

Дана:19.09.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Живота  Јовановић, с.р.  
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На основу члана 8. став 2.  Закона о безбедности саобраћаја на путевима  (,,Службени гласник  РС“, број 41/09) 

члан 42. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 49. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 11/2008), члана 1. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Сл. 

гласник СО Топола“, број 12/2008) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Сл. гласник СО 

Топола“, број 14/2008), 
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Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 12.09.2014. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о оснивању Општинког Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
 

1. У Решењу о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима (,, Службени гласник СО 

Топола“ број 8/2010, 18/2012 и 5/2013), 

тачка 2. подтачка 1. мења се и гласи: ,, Председник општине  Драган Живановић, председник Савета“, 

у истој тачки подтачка 2. мења се и гласи: „Заменик Председника Гаврило Николић, заменик председника Савета“ и 

у истој тачки подтачка 10. мења се и гласи: ,,Представник медија - „IFM“ радио, Топола: Предраг Филиповић, члан 

Савета. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

ОПШТИНЕ ТОПОЛА    

Број: 020-296/2014-05-III                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 12.09.2014. године                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                 Драган Живановић, с.р. 
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На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр 24/05,  61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 ) и  

члана 24. Статута Туристичке организације “Опленац” Топола број 010-2/2000-04 од 09.03.2000. године, 

Директор Туристичке организације “Опленац” Топола доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  

о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места 

у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола 
 

Члан 1.  

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији 

“Опленац” Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2012) у члану 4. тачка 3. код радног места РЕАЛИЗАТОР 

ТУРИСТИЧКОГ, АДМИНИСТРАТИВНОГ  И ОПШТЕГ ПОСЛОВАЊА, код: Број извршилац: речи : “2“ (два), замењују 

се речима: “3“ (три).  

Члан 2. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

у Туристичкој организацији “Опленац” Топола донет је када на исти Општинско веће да сагласност, а ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”.  

 

Туристичка организација “Опленац” Топола 

Број: 336/33                                                                                                                                                  Директор 

Дана 03.09.2014. године                                                                                                      Туристичке организације “Опленац”  

                                                                                                                                      Љиљана Тодоровић, с.р.  
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На основу члана 59. тачка 5. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/08), члана 3. 

тачка 12. и члана 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 12/08) и члана 

8. тачка 5. и члана 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у 

склопу разматрања Правилника о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Туристичкој организацији ,,Опленац“ Топола, 

  Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 12.09.2014. године, донело  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Туристичкој организацији ,,Опленац“ Топола број 336/33 од 03.09.2014. године. 

 

II    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-31/2014-05-III                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 12.09.2014. године                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                 Драган Живановић, с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј  

   

1. ОДЛУКА о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Топола          Страна 1. 

   
2. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о општинским некатегорисаним путевима и улицама на 

територији општине Топола Страна 3. 

   

3. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима               Страна 4. 

   

4. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута „Јавног Предузећа - Дирекције за изградњу општине 

Топола“ ЈП Топола               Страна 4. 

   

5. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на  Одлуку о изменама и допунама Статута „Јавног Предузећа  

- Дирекције за изградњу општине Топола“ЈП Топола               Страна 5. 

   

6. РЕШЕЊЕ о давању сагланости на трећу измену и допуну Програма пословања „Јавног предузећа-

Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2014. годину               Страна 5. 

   

7. РЕШЕЊЕ о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације             Страна 5. 

   

8. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Спортске организације Фудбалски клуб 

„Карађорђе“ Топола             Страна 6. 

   

9. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Спортске организације Фудбалски клуб 

„Карађорђе“ Топола             Страна 6. 

   

10. РЕШЕЊЕ о измени Решења о оснивању Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима             Страна 6. 

   

11. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији 

радних места у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола             Страна 7. 

   

12. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији ,,Опленац“             Страна 7. 

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 Живановић 

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 


