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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) члана 32. Закона о локалној самоупр

129/2007), и члана 29. и 108. Статута општине Топола

Скупштина општине Топола на седници о

 

О

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), саст

се од: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске  имовине

      1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

- буџетска средства 

- сопствени приходи 

- остали извори 

1.2  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

- текући буџетски расходи 

- расходи из сопствених прихо

-  остали извори 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- текући буџетски издаци 

- издаци  из сопствених прихода

-  остали извори 

БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( кл.7+кл.8) 

Издаци за набавку финансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од задуживања 

 Неутрошена средства из предходних година

Издаци за отплату главнице дуга

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

2/2013, 63/2013 и 108/2013) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 

Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 18.12.2014. године донела је

О Д Л У К У  

О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), саст

И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске  имовине 

1.2  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 

у чему: 

расходи из сопствених прихода 

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

издаци  из сопствених прихода 

БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5) 

Издаци за набавку финансијске имовине 

Примања од продаје нефинансијске имовине 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

 

Примања од продаје финансијске имовине 

Неутрошена средства из предходних година 

Издаци за отплату главнице дуга 

 

децембар 2014. године       

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

ави („Службени гласник РС”, број 

,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013),               

држаној дана 18.12.2014. године донела је 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Топола за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), састоје 

у динарима 

 

598.234.754 

598.234.754 

543.743.975 

12.655.370 

41.073.409 

                   / 

632.491.835 

555.891.958 

503.967.254 

11.853.160 

40.071.544 

76.599.877 

73.649.877 

1.120.000 

1.830.000 

-34.257.081 

                  / 

                   / 

-34.257.081 

 

                   / 

20.000.000 

18.957.081 

4.700.000 

34.257.081 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

Опис 

Шифра 

економске 

класификације 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

 

598.234.754 

1. Порески приходи 71 283.300.000 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

       (осим самодоприноса) 
711 

209.000.000 

1.2. Самодопринос 711180 950.000 

1.3. Порез на имовину 713 45.000.000 

1.4. Остали порески приходи 714+716 28.350.000 

2. Непорески приходи   (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), у чему: 
74 

 

70.942.799 

-  поједине врсте прихода са одређеном наменом 

 (наменски приходи) 
 

 

 

3. Донације 731+732 24.760.559 

4. Трансфери 733 215.531.396 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3.700.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

 

637.191.835 

1. Текући расходи 4 506.578.396 

    1.1. Расходи за запослене 41 126.532.484 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 282.591.454 

    1.3. Отплата камата 44 1.229.867 

    1.4. Субвенције 45 32.500.000 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.028.799 

    1.6. Остали расходи  у чему: 

            -средства резерви 
48+49 

 

45.695.792 

2. Трансфери 463+465 49.313.562 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 76.599.877 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 / 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

И ЗАДУЖИВАЊА  
 

 

 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске    

    имовине 
92 

 

/ 

2. Задуживање 91 20.000.000 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 20.000.000 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 

 

3. Отплата дуга  61 4.700.000 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 4.700.000 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ    

 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 

 

18.957.081 

 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

 ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 
3 

0 
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Планирана средства резерви износе 1.375.192,00 динара  од чега  текућа буџетска резерва износи  1.080.948,00  

и стална буџетска резерва 294.244 динара. 

Члан 2. 

Укупан текући буџетски дефицит  у износу од 34.257.081 динара  покриће из нето финансирања као позитивне 

разлике између неутрошених средстава из предходних година у износу од 18.957.081 динара и разлике од примања од 

задуживања у износу од 20.000.000 динара и издатака за отплату главнице дуга у износу од 4.700.000 динара 

(15.300.000). 

Члан 3. 

Општина Топола  планира у 2014. години средства из развојне помоћи  Европске уније:  

•  За спровођење пројекта ,,Помоћ у кући старима на подручју општина Топола, Аранђеловац и См. Паланка“ 

у износу од 136.835 еура, односно 15.858.000 динара од чега средства донатора износе 15.288.000 динара и 

учећше општине Топола износи 570.000 динара. Носилац овог пројекта је Општина Топола а партнери су  

општина Аранђеловац и Смедеревска Паланка чије је учешће утврђено посебним актом. 

• За спровођење пројекта - Помоћ избеглим и расељеним лицима у побољшању услова становања кроз доделу 

грађевинског материјала  и помоћ у економском оснаживању кроз отпочињање делатности у износу 62.427 

еура, односно 7.225.066 динара од чега средства донатора износе 6.502.559 динара и учешће општине 

Топола је 722.507 динара. 

• За спровођење пројекта „Добро управљање имовином као предуслов локалног економског развоја“ у износу 

од 10.800 еура, односно 1.260.000 динара. Пројекат је регионалног каракера, тако да се на Тополу односи 

30.057 еура, од чега ће на рачун извршења буџета бити уплаћено 1.260.000 динара а остатак ће бити 

директна  плаћања од стране носиоца пројекта. 

 

Члан 4. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем 

прегледу: 

Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 

 

Опис 

Износ у динарима     

  

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ    

511  Зграде и грађевински објекти    

 1. Реконструкција општинских путева 4.500.000 / / 

 2. Израда  пројектно-тех. докум. за путеве и улице и 

стручни надзор 

1.130.000 / / 

 3. Замена столарије на згради Општинске управе 300.000 / / 

 4. Реконструкција атарских путева у Месним 

заједницама 

1.280.000 / / 

 5 Завршетак радова на згради капеле  селу Крћевац 500.000   

 6. Санација куће ,,Радојa Домановић’’ у Овсишту 1.970.127 / / 

 7. Израда пројектно-тех.документације за 

реконструкцију тоалета у  згради Културног центра у 

Тополи 

 

100.000 

/ / 

 8. Реконструкција  фудбалског терена ФК,,Карађорђе,, 

у Тополи ( IV фаза) 

2.230.000 / / 

 9. Уређивање балон сале  на фудбалском терену 

ФК,,Карађорђе,, у Тополи (расвета) 

1.500.000 / / 

 10. Израда пројектно техн. док. за визиторски ценатар у 

Тополи 

450.000 / / 

 11. Капитални пројекти за водовод на територији 

општине 

6.000.000 / / 

 12. Инвестициони пројекти за фекалну канализац.  37.000.000 / / 

 13. Реконструкција путева и улица на територији 

општине Топола 

 28.040.000 8.200.000 

 14. Грађевински радови на Дому културе у МЗ.Шаторња 868.600 / / 

  УКУПНО : 57.828.727 28.040.000 8.200.000 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  Машине и опрема    

 1. Опрема за саобраћај 2.500.000 / / 

 2. Административна опрема 980.000   

 3. Остала опрема 1.462.000   

  УКУПНО : 4.942.000 / / 
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Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 

 

Опис 

Износ у динарима 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

  В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

451  Капиталне субвенције јавним нефинасијским 

предузећима и организацијама 
   

 1. ЈКСП,,Топола,, за отплату инвестиционих кредита за 

опрему  

6.000.000 / / 

 2. ЈКСП,,Топола,, преузете обавезе за изградњу 

водоводних система  

 

2.000.000 

/ / 

  УКУПНО: 8.000.000 / / 

  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима власти 

 

   

 1. Израда столарије и санација канализационе мреже у 

ОШ ,,Карађорђе'' у Тополи   

1.600.000 / / 

 2. Изградња мокрог чвора  у ОШ ,,Милан 

Благојевић''Наталинци 

730.000 / / 

 3. Реконструкција  школе  у ОШ ,,Милутин Јеленић'' 

Д.Транава (уградња ламината) 

 

168.000 

/ / 

 4. Израда ограде  у ОШ ,,Милутин Јеленић'' Д.Транава  

70.000 

  

 5. Израда главног пројекта за фискултурну салу у ОШ 

,,Ж.Томић'' Д.Шаторњи 

 

86.000 

/ / 

 6.  

Реконструкција таванице, крова и санитарног чвора у 

ОШ,С.Радовић,, Белосавци, 

 

2.200.000 

  

 7. Изградња мокрог чвора у ОШ ,,Живко Томић '' у 

Д.Шаторњи, одељење у Пласковцу 

44.000   

 8. Постављање гробомрана у ОШ,С.Радовић,, 

Белосавци, одељење у Маскару 

232.000   

 9. Санација крова на школској економији  СШ ,,Краљ 

Петар I,, Топола  

 

200.000 

  

  УКУПНО: 5.330.000   

  Д. УСЛУГЕ КАПИТАЛНОГ  КАРАКТЕРА  КОЈЕ 

СУ ПЛАНИРАНЕ  НА ПЕРИОД ОД ТРИ 

ГОДИНЕ 

   

424  Увођење видео надзора  у улицама централног  дела 

Варош Тополе 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 

  УКУПНО : 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

 

II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од 637.191.835 динара, 

финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 
Табела 1. СТРУКТУРА ПРИХОДА 

1.  П Р И Х О Д И 

Екон. 

клас. 

група 
конта 

ПРИХОДИ 
Средства из 

буџета 

Средства 

из буџета -

I 

% 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7111 Порез на дох.добит и капит.доб. које плаћају физ.лица 220.950.000 209.950.000 95 0 0 209.950.000 

 

711190 
 

Порез на друге приходе 
74.000.000 74.000.000 100 0 0 74.000.000 

711111 Порез на зараде 126.000.000 116.000.000 92 0 0 116.000.000 

711120 Порез на приход од самосталне делатности 14.500.000 14.500.000 100 0 0 14.500.000 

711143 Порез на приходе од непокретности 3.000.000 3.000.000 100 0 0 3.000.000 
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Екон. 

клас. 
група 

конта 

ПРИХОДИ 
Средства из 

буџета 

Средства 

из буџета -

I 

% 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

711147 Порез на земљиште 2.000.000 1.000.000 50 0 0 1.000.000 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

711183 Самодопринос из прихода земљорадника 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу 200.000 200.000 100 0 0 200.000 

711181 Самодопринос према зарадама запосл. на терит.општине (М.З.) 700.000 700.000 100 0 0 700.000 

711145 Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 400.000 400.000 100 0 0 400.000 

7131 Периодични порез од непокретности 34.000.000 34.000.000 100 0 0 34.000.000 

 Порез на имовину 34.000.000 34.000.000 100 0 0 34.000.000 

7133 Порез на заоставштину, наслеђе и поклоне 2.500.000 2.500.000 100 0 0 2.500.000 

 Порез на наслеђе и поклоне 2.500.000 2.500.000 100 0 0 2.500.000 

7134 Порез на финансијске и капиталне трансакције 8.500.000 8.500.000 100 0 0 8.500.000 

 Порез на пренос  апсолутних права 8.500.000 8.500.000 100 0 0 8.500.000 

7144 Порези на појединачне услуге 150.000 150.000 100 0 0 150.000 

 
Комун. такса за коришћ. рекл. паноа,истиц, и испис. фирме ван 
пос.  

150.000 150.000 100 0 0 150.000 

7145 Пор.на употр.добра и на дозв.да се добра употр. 18.200.000 18.200.000 100 0 0 18.200.000 

 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 500.000 500.000 100 0 0 500.000 

 Комунална такса за држање мот. друмских и прикљ. возила 11.500.000 11.500.000 100 0 0 11.500.000 

 Накнада за загађивање животне средине 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

 Боравишна такса 600.000 600.000 100 0 0 600.000 

 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 5.000.000 5.000.000 100 0 0 5.000.000 

 Комунална такса за држање средстава за игру(,,забавне игре,,) 500.000 500.000 100 0 0 500.000 

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа односно 

предузетници 
10.000.000 10.000.000 100 0 0 10.000.000 

 Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 10.000.000 10.000.000 100     10.000.000 

7311 Tekуће донације од иностраних држава 4.000.000 4.000.000 0 0 20.760.559 24.760.559 

 Tekуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 

 Пројекти од ЕУ 0 0 0 0 20.760.559 20.760.559 

7312 Капиталне дон.од иностраних држава у корист општина 0 0 0 0 0 0 

 Донације страних држава у капиталне инвестиције 0 0 0 0 0 0 

733 Tрансфери од других нивоа власти (текући и капитални) 198.366.775 198.366.775 100 0 17.164.621 215.531.396 

 

Ненаменски  трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа 

општина 
154.676.775 154.676.775 100     154.676.775 

 Наменска средства буџета Републике 
 

43.690.000 43.690.000 100   17.164.621 60.854.621 

7411 Камате 800.000 800.000 100 0 0 800.000 

 Приход од камата на депонована средства 800.000 800.000 100 0 0 800.000 

7415 Закуп непроизведене имовине 21.200.000 17.200.000 81 0 0 17.200.000 

 Остале накнаде којим својим одлукама доносе СО-е Топола 10.000.000 6.000.000 60 0 0 6.000.000 

 Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта 300.000 300.000 100 0 0 300.000 

 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

 

Комунална  такса за коришћ.простора за паркир. 

друмских,моторних и прик.возила на уређеним и обележеним 
површинама 

800.000 800.000 100 0 0 800.000 

 Комунална такса за заузеће јавне површине грађ. материјалом 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 10.000.000 10.000.000 100 0 0 10.000.000 

7421 Продаја од стране тржишних организација 3.200.000 3.200.000 100 0 0 3.200.000 

 Приходи од давања у закуп непокретности 3.000.000 3.000.000 100 0 0 3.000.000 

 Приходи од продаје добара и усл. од стране  тржишних организ. 
 

200.000 200.000 100 0 0 200.000 

7422 Таксе у корист нивоа општина 4.500.000 4.500.000 100 0 0 4.500.000 

 Општинске административне таксе 1.500.000 1.500.000 100 0 0 1.500.000 

 Накнада за уређивање  грађевинског земљишта 3.000.000 3.000.000 100 0 0 3.000.000 
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Екон. 

клас. 
група 

конта 

ПРИХОДИ 
Средства из 

буџета 

Средства 

из буџета -

I 

% 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше др. нетрж. једин. 0 0 0 12.655.370 0 12.655.370 

 

 Приходи које својом делатношћу остваре установе 
0 0 0 12.655.370 0 12.655.370 

7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 6.000.000 6.000.000 100 0 0 6.000.000 

 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 6.000.000 6.000.000 100 0 0 6.000.000 

744 
Добровољни трансф.од физ.и правних лица (текући и 

капитални) 
7.347.200 5.347.200 73 0 1.260.229 6.607.429 

 Добровољни трансф.од физ.и правних лица(текући и капитални) 7.347.200 5.347.200 73 0 1.260.229 6.607.429 

7451 Мешовити и неодређени приходи 11.500.000 11.500.000 100 0 1.260.000 12.760.000 

 Остали  приходи у корист нивоа општина 10.000.000 10.000.000 100 0 1.260.000 11.260.000 

 
 Остали општински приходи из области пољопривреде 

1.500.000 1.500.000 100 0 0 1.500.000 

7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000 2.000.000 100 0 360.000 2.360.000 

 Меморандумске ставке за рефундацију  расхода  2.000.000 2.000.000 100 0 360.000 2.360.000 

7721 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

предх.године 
3.830.000 3.830.000 0     3.830.000 

7811 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 0 0 0 1.030.000 1.030.000 

 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 0 0 0 1.030.000 1.030.000 

8111 Примања од продаје непокретности 2.700.000 2.700.000 100 0 0 2.700.000 

 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 2.700.000 2.700.000 100 0 0 2.700.000 

8121 Примања од продаје покретних ствари  1.000.000 1.000.000 100 0 0 1.000.000 

 Примања од продаје покретних ствари  1.000.000 1.000.000 100 0 0 1.000.000 

 
У К У П Н О  Т Е К У Ћ И  П Р И Х О Д И 560.743.975 543.743.975 97 12.655.370 41.835.409 598.234.754 

911 Примања од домаћих задуживања 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 

311 Пренета средства  буџетских корисника из 2013. године 18.573.156 18.573.156 100 317.790 66.135 18.957.081 

 

 
С В Е Г А : 599.317.131 582.317.131 97 12.973.160 41.901.544 637.191.835 

 

2.   РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

 

Економ. 

Класи- 

фикација 

О П И С 
Средства из 

буџета Средства из 

буџета -I 

% 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из осталих 

извора 
Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 86.615.481 85.978.123 99 677.089 8.908.134 95.563.346 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 15.557.923 15.516.167 100 130.071 1.603.122 17.249.360 

413 Накнаде у натури 754.000 754.000 100 74.500 114.000 942.500 

414 Социјална давања запосленима 2.667.133 2.696.133 101 81.000 2.348.000 5.125.133 

415 Накнаде за запослене 2.150.000 2.150.000 100 22.000 600.000 2.772.000 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 638.000 648.000 102 8.000 0 656.000 

417 Посланички додатак 4.240.000 4.224.145 100 0 0 4.224.145 

421 Стални трошкови 35.513.256 35.894.690 101 911.500 1.534.000 38.340.190 

422 Трошкови путовања 3.735.000 4.784.000 128 520.000 637.500 5.941.500 

423 Услуге по уговору 23.799.988 24.609.988 103 2.630.500 11.221.500 38.461.988 

424 Специјализоване услуге 114.709.600 95.010.600 83 747.000 3.455.059 99.212.659 

425 Текуће одржавање 79.012.090 79.069.388 100 662.000 495.000 80.226.388 

426 Материјал 11.141.529 11.150.000 100 5.312.500 3.946.229 20.408.729 

431 Употреба основних средстава 0 0 0 0 0 0 

441 
Отплате камате дoмаћим пословним 

банкама 1.260.867 1.229.867 98 0 0 1.229.867 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 32.500.000 32.500.000 100 0 0 32.500.000 

463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 40.682.283 40.682.283 100 0 1.140.000 41.822.283 
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Економ. 

Класи- 

фикација 

О П И С 

1 2 

465 Остале дотације и трансфери 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 

481 Дотације невладиним организацијама

482 Порези,обавезне таксе и казне 

483 
Новчане казне и пенали по решењима 

судова и судских тела 

484 
Накнаде штете услед елементарних 

непогода 

485 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стр. држ. органа 

499 Средства резерве 

511 Зграде и грађевински објекти 

512 Машине и опрема 

513 Остала основна средства 

515 Остала нематеријална основна средства

523 Залихе робе за даљу продају 

541 Земљиште 

611 
Отплата главнице  домаћим пословним 

банкама 

 
УКУПНО: 

 

 

3. РАСХОДИ ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА
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О    П    И    С

1 2 3 4 5 

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

    110   

 
 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови и 

спољни послови

      1 411 
Плате и додаци запослених и функционера

      2 412 Социјални доприноси на терет послодавца

      3 413 Накнаде у натури

          Поклони за децу запослених

          Превоз на посао и са посла 

      4 415 Накнаде за запослене

          
Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
посла 

      5 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

      6 417 Посланички  додатак

      7 421 Стални трошкови

          Услуге комуникација

          Осигурање имовине 

      8 422 Трошкови  путовања 

          Трошкови службених путовања у земљи

          
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

      9 423 Услуге по уговору

          Услуге информисања 

          Услуге рекламе и пропаганде

          
Објављивање тендера и информативних 

огласа 

TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 

Средства из 

буџета Средства из 

буџета -I 

% 

Средства 

из 

сопствених 

извора

3 4 5 6 

6.481.762 7.447.279 0 0 

Накнаде за социјалну заштиту из 

13.614.550 14.036.799 103 0 

Дотације невладиним организацијама 11.300.000 11.300.000 100 0 

1.921.000 1.921.000 100 77.000

Новчане казне и пенали по решењима 

286.600 286.600 100 0 

Накнаде штете услед елементарних 

30.643.000 30.603.000 100 0 

Накнада штете за повреде или штету 

100.000 100.000 100 0 

1.375.192 1.375.192 100 0 

57.828.727 57.828.727 100 100.000

5.210.000 4.942.000 95 530.000

0 0 

Остала нематеријална основна средства 6.372.000 6.372.000 100 90.000

0 0 0 400.000

4.507.150 4.507.150 100 0 

Отплата главнице  домаћим пословним 

4.700.000 4.700.000 100 0 

599.317.131 582.317.131 97 12.973.160

3. РАСХОДИ ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА 
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%
 

6 7 8 9 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови и 

спољни послови 

11.242.488 11.422.488 102 

Плате и додаци запослених и функционера 
 

2.200.000 
2.190.000 100 

Социјални доприноси на терет послодавца 392.000 392.000 100 

Накнаде у натури 14.000 14.000 100 

Поклони за децу запослених 4.000 4.000 100 

Превоз на посао и са посла - маркица 10.000 10.000 100 

Накнаде за запослене 40.000 40.000 100 

Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
40.000 40.000 100 

Награде запосленима и остали посебни 
0 0 0 

осланички  додатак 1.320.000 1.304.145 99 

Стални трошкови 80.000 80.000 100 

Услуге комуникација 70.000 70.000 100 

Осигурање имовине -возила 10.000 10.000 100 

шкови  путовања  62.000 62.000 100 

Трошкови службених путовања у земљи 40.000 40.000 100 

Трошкови службених путовања у 
22.000 22.000 100 

Услуге по уговору 5.754.488 5.754.488 100 

Услуге информисања  1.900.000 1.900.000 100 

Услуге рекламе и пропаганде 600.000 600.000 100 

Објављивање тендера и информативних 
300.000 300.000 100 
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Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из осталих 

извора 
Укупна 

средства 

 7 8 

 44.000 7.491.279 

 3.992.000 18.028.799 

 0 11.300.000 

77.000 33.000 2.031.000 

 0 286.600 

 0 30.603.000 

 0 100.000 

 0 1.375.192 

100.000 0 57.928.727 

530.000 1.790.000 7.262.000 

 0 0 

90.000 40.000 6.502.000 

400.000 0 400.000 

 0 4.507.150 

 0 4.700.000 

12.973.160 41.901.544 637.191.835 
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10 11 12 

      

0 0 9.080.633 

0 0                

0 0 392.000 

0 0 14.000 

    4.000 

    10.000 

0 0 40.000 

0 0 40.000 

0 0 0 

0 0 1.304.145 

0 0 80.000 

0 0 70.000 

0 0 10.000 

0 0 62.000 

0 0 40.000 

0 0 22.000 

0 0 5.754.488 

0 0 1.900.000 

0 0 600.000 

0 0 300.000 
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О    П    И    С

1 2 3 4 5 

          
Накнаде члановима управ
одбора и комисија

          Остале стручне услуге

          Репрезентација 

          Поклони 

          Остале опште услуге 

      10 425 Текуће поправке и одржавање

          
Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај 

      11 426 Материјал 

          Канцеларијски материјал

          
Стручна литература за редовне потребе 
запослених 

          Материјал за саобраћај 

          Материјал за посебне намене

      12 465 Остале дотације  и трансфери

      13 481 Дотације невладиним организацијама

          Дотације политичким странкама

      14 482 Порези, обавезне таксе и казне

          Регистарција возила

          Обавезне таксе 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 110

        01 Приходи из буџета

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

          ИЗБОРНА КОМИСИЈА

    160     
Опште јавне услуге које нису класификоване 

на другом месту 

      15 416 
Накнаде за рад бирачких тела, бирачких 
одбора и секретара

      16 421 
Стални трошкови (трошкови кор. простора, 
телефона, трошкови грејања)

      17 422 Трошкови службених путовања у земљи

      18 
 

423 
 

Услуге по уговору (штампање изборног 
материјала) 

      19 426 
Материјал (канцеларијски материјал, бензин.. 
. ) 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 160

        01 Приходи из буџета 

        
 
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1.

        01 Приходи из буџета

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.

2 1.1.       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

    110     
Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови и 

спољни послови

      20 411 Плате и додаци запослених и функционера

      21 412 Социјални доприноси на терет послодавца

      22 413 Накнаде у натури

      23 414 Социјална давања запосленима

      24 415 Накнаде за запослене

          
Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
посла 

      25 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

      26 417 Посланички  додатак

      27 421 Стални трошкови 

          Услуге комуникација

TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 
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Накнаде члановима управних, надзорних 
одбора и комисија 

604.488 604.488 100 

Остале стручне услуге 300.000 300.000 100 

1.400.000 1.400.000 100 

250.000 250.000 100 

Остале опште услуге  400.000 400.000 100 

Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000 100 

Текуће поправке и одржавање опреме за 
200.000 200.000 100 

760.000 940.000 124 

Канцеларијски материјал 150.000 150.000 100 

Стручна литература за редовне потребе 
50.000 50.000 100 

Материјал за саобраћај - гориво 500.000 700.000 140 

Материјал за посебне намене 60.000 40.000 67 

Остале дотације  и трансфери 0 25.855 0 

Дотације невладиним организацијама 400.000 400.000 100 

Дотације политичким странкама 400.000 400.000 100 

Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000 100 

Регистарција возила 15.000 15.000 100 

5.000 5.000 100 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 110 
      

Приходи из буџета 11.242.488 11.422.488 102 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 11.242.488 11.422.488 102 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА       

Опште јавне услуге које нису класификоване 

 
0 0 0 

Накнаде за рад бирачких тела, бирачких 
одбора и секретара 

0 0 0 

Стални трошкови (трошкови кор. простора, 
телефона, трошкови грејања) 

0 0 0 

Трошкови службених путовања у земљи 0 0 0 

Услуге по уговору (штампање изборног 0 0 0 

Материјал (канцеларијски материјал, бензин.. 
0 0 0 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 160 
0 0 0 

Приходи из буџета  0 0 0 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 
0 0 0 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1. 
      

Приходи из буџета 11.242.488 11.422.488 102 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. 11.242.488 11.422.488 102 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
      

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови и 

спољни послови 

9.864.000 9.684.000 98 

Плате и додаци запослених и функционера 1.814.000 1.782.075 98 

Социјални доприноси на терет послодавца 325.000 319.000 98 

Накнаде у натури 10.000 10.000 100 

Социјална давања запосленима 10.000 9.000 90 

Накнаде за запослене 0 0 0 

Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
0 0 0 

Награде запосленима и остали посебни 
0 0 0 

Посланички  додатак 2.920.000 2.920.000 100 

Стални трошкови  470.000 461.690 98 

Услуге комуникација 400.000 400.000 100 

25    18. децембар 2014.   страна  8 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

со
п

ст
в

ен
и

х
 

и
зв

о
р

а
 0

4
 

С
р

ед
ст

в
а
  

и
з 

о
ст

а
л

и
х
 и

зв
о
р

а
 

(1
3
 и

 о
ст

а
л

о
) 

У
К

У
П

Н
О

 

10 11 12 

0 0 604.488 

0 0 300.000 

0 0 1.400.000 

0 0 250.000 

0 0 400.000 

    200.000 

    200.000 

0 0 940.000 

0 0 150.000 

0 0 50.000 

    700.000 

    40.000 

    25.855 

0 0 400.000 

0 0 400.000 

    20.000 

    15.000 

    5.000 

    0 

0 0 11.422.488 

0 0 11.422.488 

      

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

    0 

0 0 11.422.488 

0 0 11.422.488 

      

0 0 9.684.000 

0 0 1.782.075 

0 0 319.000 

0 0 10.000 

0 0 9.000 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 2.920.000 

0 0 461.690 

0 0 400.000 
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О    П    И    С

1 2 3 4 5 

          Осигурање имовине 

      28 422 Трошкови путовања

          Трошкови службених пу

          
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

      29 425 Текуће поправке и одржавање

          
Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај 

      30 426 Материјал 

          Материјал за саобраћај 

          Материјал за посебне намене

      31 465 Остале дотације и трансфери

      32 482 Порези, обавезне таксе и казне

          Регистарција возила

          Обавезне таксе 

      33 512 Машине и опрема

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

        01 Приходи из буџета

          ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2.

        01 Приходи из буџета

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.

3 1.1.       ОПШТИНСКА УПРАВА

    130     ОПШТЕ УСЛУГЕ

      34 411 Плате и додаци запослени

          Зараде запослених

      35 412 Социјални доприноси на терет послодавца

      36 413 Накнаде у натури

          Поклони за децу запослених

          Превоз на посао и са посла 

      37 414 Социјална давања запосленим

          
Исплата накнада за време одсуствовања са 
посла 

          Отпремнине и помоћи 

          
Помоћ у медицинском лечењу запосл. 
Или члана уже породице
 

          Остале помоћи у запосленима

      38 415 Накнаде за запослене

          
Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
посла 

          Остале накнаде за зап

      39 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

          Јубиларне награде

          Заштитник права пацијената

      40 421 Стални трошкови

          
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

          Услуге за електричну енергију

          Услуге грејања 
 

          Услуге водовода и канализације

        
 

 Услуге редовног одржавања и старања

          Услуге комуникација

          0сигурање имовине

          0сигурање имовине

          Закуп имовине и опреме
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6 7 8 9 

Осигурање имовине -возила 70.000 70.000 100 

Трошкови путовања 180.000 179.000 99 

Трошкови службених путовања у земљи 160.000 159.000 99 

Трошкови службених путовања у 
20.000 20.000 100 

Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000 100 

Текуће поправке и одржавање опреме за 
300.000 300.000 100 

1.320.000 1.140.000 86 

Материјал за саобраћај - гориво 1.200.000 1.000.000 83 

Материјал за посебне намене 120.000 140.000 117 

Остале дотације и трансфери 0 48.235 0 

Порези, обавезне таксе и казне 15.000 15.000 100 

Регистарција возила 5.000 5.000 100 

10.000 10.000 100 

ине и опрема 2.500.000 2.500.000 100 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110       

Приходи из буџета 9.864.000 9.684.000 98 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2.       

Приходи из буџета 9.864.000 9.684.000 98 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. 9.864.000 9.684.000 98 

ОПШТИНСКА УПРАВА 156.406.746 136.806.746 87 

ОПШТЕ УСЛУГЕ       

Плате и додаци запослених 39.159.514 38.838.211 99 

Зараде запослених 39.159.514 38.838.211 99 

Социјални доприноси на терет послодавца 7.015.969 7.015.969 100 

Накнаде у натури 270.000 270.000 100 

Поклони за децу запослених 70.000 70.000 100 

Превоз на посао и са посла - маркица 200.000 200.000 100 

Социјална давања запосленим 2.006.133 2.036.133 101 

накнада за време одсуствовања са 
1.500.000 1.500.000 100 

Отпремнине и помоћи  350.000 380.000 109 

Помоћ у медицинском лечењу запосл.  
Или члана уже породице 

80.000 80.000 100 

але помоћи у запосленима 76.133 76.133 100 

Накнаде за запослене 1.450.000 1.450.000 100 

Накнаде  трошкова за превоз на посао и са 
1.450.000 1.450.000 100 

Остале накнаде за запослене 0 0 0 

Награде, бонуси и остали посебни расходи 292.000 302.000 103 

Јубиларне награде 192.000 202.000 105 

Заштитник права пацијената 100.000 100.000 100 

и трошкови 14.802.000 15.172.000 102 

Трошкови платног промета и банкарских 
800.000 800.000 100 

Услуге за електричну енергију 2.700.000 2.700.000 100 

7.200.000 7.200.000 100 

Услуге водовода и канализације 900.000 900.000 100 

Услуге редовног одржавања и старања 
50.000 50.000 100 

Услуге комуникација 2.570.000 2.970.000 116 

0сигурање имовине 350.000 340.000 97 

0сигурање имовине-возила при прегистрацији 140.000 120.000 86 

Закуп имовине и опреме 80.000 80.000 100 
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    70.000 

0 0 179.000 

0 0 159.000 

0 0 20.000 

0 0 300.000 

    300.000 

0 0 1.140.000 

0 0 1.000.000 

0 0 140.000 

      

0 0 15.000 

0 0 5.000 

0 0 10.000 

0 0 2.500.000 

      

0 0 9.684.000 

    0 

0 0 9.684.000 

0 0 9.684.000 

0 1.260.000 138.066.746 

      

0 0 38.838.211 

0 0 38.838.211 

0 0 7.015.969 

0 0 270.000 

0 0 70.000 

0 0 200.000 

0 0 2.036.133 

0 0 1.500.000 

0 0 380.000 

0 0 80.000 

0 0 76.133 

0 0 1.450.000 

0 0 1.450.000 

0 0 0 

0 0 302.000 

0 0 202.000 

0 0 100.000 

0 0 15.172.000 

0 0 800.000 

0 0 2.700.000 

0 0 7.200.000 

0 0 900.000 

0 0 50.000 

0 0 2.970.000 

0 0 340.000 

    120.000 

0 0 80.000 
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О    П    И    С

1 2 3 4 5 

          Остали трошкови

      41 422 Трошкови путовања

          Трошкови службених путовања у земљи

          
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

      42 423 Услуге по уговору

          Услуге одржавања софтвера

          Услуге одржавања рачунара
 

          
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

          Остале опште услуге 

          Поклони 

      43 424 Специјализоване услуге

          Остале медицинске услуге
 

          Геодетске услуге

          Остале специјализоване услуге

          
Стручна пракса -

          
Пројекти из области управљања 
имовином 
 

      44 425 Текуће поправке и одржавање
 

          
Текуће поправке и одрж. зграда и објеката
инвестиције 

          
Остале услуге и матер. за текуће поправке 
одрж. зграда 

          Текуће поправке и одрж.опреме за саобраћај

          Одржавање возила

          
Текуће поправке и одрж.административне 
опреме 

      45 426 Материјал 

          Канцеларијски материјал

          
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

          Материјал за саобраћ

          Расходи за радну униформу ( одећа и ципеле)

          Алат и инвентар 

          Материјал за посебне намене

      46 441 
Отплате камате домаћим пословним банкама
 

      47 465 Остале дотације и трансфери

    130 48 481 Дотације невладиним организацијама

          Црвени крст - Топола

          Дотације осталим удружењима

    090 49 481 
Дотације удружењима из области социјалне 
заштите 

    810 50 481 Дотације спорстким удружењима

    130 51 482 Порези, обавезне таксе и казне

          Регистарција возила

          Обавезне таксе 

          Новчане казне и пенали

      52 483 Новчане казне и пенали по решењима судова 

      53 484 
Накнаде штете за повреде или штету насталу 
услед ел. непог. 

          Накнаде штете услед елементарних непогода

        
 

 Накнаде штете од дивљачи

      54 499 Средства резерве
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Остали трошкови 12.000 12.000 100 

Трошкови путовања 400.000 450.000 113 

Трошкови службених путовања у земљи 400.000 450.000 113 

Трошкови службених путовања у 
0 0 0 

Услуге по уговору 4.000.000 3.950.000 99 

Услуге одржавања софтвера 1.350.000 1.300.000 96 

Услуге одржавања рачунара 100.000 100.000 100 

Услуге образовања и усавршавања 
250.000 250.000 100 

тале опште услуге  2.300.000 2.300.000 100 

0 0 0 

Специјализоване услуге 1.755.200 1.756.200 100 

Остале медицинске услуге 100.000 100.000 100 

етске услуге 250.000 250.000 100 

Остале специјализоване услуге 1.125.200 1.126.200 100 

суфинансирање 
 

280.000 
 

280.000 
0 

Пројекти из области управљања 
0 0 0 

Текуће поправке и одржавање 2.700.000 2.700.000 100 

Текуће поправке и одрж. зграда и објеката-
1.200.000 1.200.000 100 

Остале услуге и матер. за текуће поправке и 
500.000 500.000 0 

Текуће поправке и одрж.опреме за саобраћај 500.000 500.000 100 

Одржавање возила 0 0 0 

Текуће поправке и одрж.административне 
500.000 500.000 100 

3.730.000 3.730.000 100 

Канцеларијски материјал 1.500.000 1.500.000 100 

Материјал за образовање и усавршавање 
600.000 600.000 100 

Материјал за саобраћај - гориво 1.000.000 1.000.000 100 

Расходи за радну униформу ( одећа и ципеле) 50.000 50.000 100 

Алат и инвентар -гуме 80.000 80.000 100 

Материјал за посебне намене 500.000 500.000 100 

Отплате камате домаћим пословним банкама 
374.867 343.867 92 

Остале дотације и трансфери 0 321.303 0 

Дотације невладиним организацијама 3.700.000 3.700.000 100 

Топола 2.800.000 2.800.000 100 

Дотације осталим удружењима 900.000 900.000 100 

Дотације удружењима из области социјалне 
200.000 200.000 100 

ције спорстким удружењима 6.000.000 6.000.000 100 

Порези, обавезне таксе и казне 1.710.000 1.710.000 100 

Регистарција возила 150.000 150.000 100 

1.500.000 1.500.000 100 

Новчане казне и пенали 60.000 60.000 100 

Новчане казне и пенали по решењима судова  142.871 142.871 100 

Накнаде штете за повреде или штету насталу 
 

6.723.000 6.743.000 100 

Накнаде штете услед елементарних непогода 6.623.000 6.623.000 100 

Накнаде штете од дивљачи 
100.000 100.000 100 

Средства резерве 1.375.192 1.375.192 100 
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    12.000 

0 0 450.000 

0 0 450.000 

0 0 0 

0 0 3.950.000 

0 0 1.300.000 

0 0 100.000 

0 0 250.000 

0 0 2.300.000 

0 0 0 

0 1.260.000 3.016.200 

0 0 100.000 

0 0 250.000 

0 0 1.126.200 

      

0 1.260.000 1.260.000 

0 0 2.700.000 

0 0 1.200.000 

      

0 0 500.000 

0 0 0 

0 0 500.000 

0 0 3.730.000 

0 0 1.500.000 

0 0 600.000 

0 0 1.000.000 

0 0 50.000 

0 0 80.000 

0 0 500.000 

    343.867 

    321.303 

0 0 3.700.000 

0 0 2.800.000 

0 0 900.000 

0 0 200.000 

0 0 6.000.000 

0 0 1.710.000 

0 0 150.000 

0 0 1.500.000 

0 0 60.000 

0 0 142.871 

0 0 6.743.000 

0 0 6.623.000 

0 0 100.000 

0 0 1.375.192 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          Стална буџетска резерва 
 

294.244 294.244 100 0 0 294.244 

          Текућа буџетска резерва 1.080.948 1.080.948 100 0 0 1.080.948 

      55 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000 100 0 0 300.000 

      56 512 Машине и опрема 400.000 400.000 100 0 0 400.000 

      57 515  Остала нематеријална основна средства 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      58 515 Оснивачки улог ''Стари Опленац'' Топола 250.000 250.000 100 0 0 250.000 

    660 59 424 
Пројекти из области праћења остваривања 
родне равнопр. 

50.000 50.000 100 0 0 50.000 

          
Фонд за подстицај развоја пословног 

сектора 
57.000.000 37.000.000 65     37.000.000 

    620 60 424 Фонд за подстицај развоја пословног сектора 57.000.000 37.000.000 65     37.000.000 

          Канцеларија за младе 500.000 500.000 100 0 0 500.000 

    820 61 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000 100 0 0 500.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 090,130,660,810 
            

        01 Приходи из буџета 156.406.746 136.806.746 87 0 0 136.806.746 

        06 Донације од међународних организација 0 0     1.260.000 1.260.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090,130,660,810 156.406.746 136.806.746 87 0 0 136.806.746 

          
Социјална зашт.некласификована на  

другом месту 
19.384.513 19.755.000 102 0 21.790.559 41.545.559 

    090 62 465 Остале дотације и трансфери  6.031.762 6.232.000 103 0 0 6.232.000 

          
Проширена права ,смештај деце, и 
трошк.вештач.преко   ЦСР 

1.542.000 1.542.000 100 0 0 1.542.000 

          
Средства за социјално становање у 
заштићеним условима 

180.000 180.000 100 0 0 180.000 

          Услуге из области социјалне заштите 1.500.000 1.500.000 100 0 0 1.500.000 

          Остала социјална давања-једнократне помоћи 1.949.762 2.150.000 110 0 0 2.150.000 

          
Остале дотације и трансфери по решењима  
и споразумима 

860.000 860.000 0 0 0 860.000 

          
Пројекти из области социјалне заштите-

ПУК 
570.000 570.000 100 0 15.288.000 15.858.000 

      63 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 0 0 738.762 738.762 

      64 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 132.238 132.238 

      65 421 Стални трошкови 0 0 0 0 35.000 35.000 

      66 422 Трошкови путовања 0 0 0 0 411.500 411.500 

      67 423 Услуге по уговору 570.000 570.000 0 0 9.189.500 9.759.500 

      68 424 Специјализоване услуге 0 0 0 0 831.000 831.000 

      69 425 Текуће поправке и одржавање 0 0 0 0 60.000 60.000 

      70 426 Материјал 0 0 0 0 1.390.000 1.390.000 

      71 463 
Текући трансф.осталим нивоима 
власти(Општине -партнери) 

0 0 0 0 1.140.000 1.140.000 

      72 512 Машине и опрема 0 0 0 0 1.360.000 1.360.000 

    090 73 472 Накнаде за социјалне заштиту из буџета 2.856.751 3.027.000 106 0 0 3.027.000 

          Путни трошкови ученика  700.000 750.000 107 0 0 750.000 

          Остале помоћи у школовању 1.370.000 1.400.000 102 0 0 1.400.000 

          Једнократне накнаде у натури 786.751 877.000 111 0 0 877.000 

    940 74 472 Студентске стипендије 2.740.000 2.740.000 100 0 0 2.740.000 

    090     
Пројекти из области 

соц.заштите,избеглице и расељена лица 
7.186.000 7.186.000 100 0 6.502.559 13.688.559 

      75 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 0 0 795.700 795.700 

      76 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 142.300 142.300 

      77 421 Стални трошкови 0 0 0 0 7.000 7.000 

      78 422 Трошкови путовања 0 0 0 0 139.000 139.000 

      79 423 Услуге по уговору 0 0 0 0 877.000 877.000 

      80 424 Специјализоване услуге 0 0 0 0 431.059 431.059 

      81 426 Материјал 0 0 0 0 118.500 118.500 

      82 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 886.000 886.000 100 0 3.992.000 4.878.000 
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      83 472 
Накнада за соц. заштиту из буџета-избеглице 
и расељ.лица   

6.300.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 090 и 940 
          0 

        01 Приходи из буџета 19.384.513 19.755.000 102 0 0 19.755.000 

        06 Донације од међународних организација         21.790.559 21.790.559 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 и 940 19.384.513 19.755.000 102 0 0 19.755.000 

    630     Водоснабдевање 104.900.000 104.900.000 100 0 0 104.900.000 

      84 451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предуз.  

и организ. 

26.000.000 26.000.000 100 0 0 26.000.000 

        4511 
Текуће субвенције јавним нефинанс. предуз. 
 и организ. 

18.000.000 18.000.000 100 0 0 18.000.000 

        4512 
Капиталне  субвенције јавним нефинанс. 
предуз. и организ. 

8.000.000 8.000.000 100 0 0 8.000.000 

      85 424 Специјализоване услуге 27.000.000 27.000.000 100 0 0 27.000.000 

      86 511 
Капитални пројекти из области 

водоснабдевања 
43.000.000 43.000.000 100 0 0 43.000.000 

      87 484 
Санација штете услед елементар.непогода на 
изворишту 

8.900.000 8.900.000 0       

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 630 
          0 

        01 Приходи из буџета 104.900.000 104.900.000 100 0 0 104.900.000 

        06 Донације од међународних организација 0 0 0 0 0 0 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0 0 0 0 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 104.900.000 104.900.000 100 0 0 104.900.000 

          
 ''ЈП Дирекција за изградњу општине 

Топола,, - ЈП Топола 
128.081.000 128.081.000 100 0 67.000 128.148.000 

  1.2. 620     Развој заједнице 128.081.000 128.081.000 100 0 67.000 128.148.000 

      88 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.435.000 5.435.000 100 0 0 5.435.000 

      89 412 Социјални доприноси на терет послодавца 968.000 968.000 100 0 0 968.000 

      90 414 Отпремнине 100.000 100.000 100 0 67.000 167.000 

      91 415 Накнаде за запослене 8.000 8.000 100 0 0 8.000 

      92 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 131.000 131.000 100 0 0 131.000 

      93 421 Стални трошкови 12.167.000 12.167.000 100 0 0 12.167.000 

      94 422 Трошкови путовања 4.000 4.000 100 0 0 4.000 

      95 423 Услуге по уговору 2.250.000 2.250.000 100 0 0 2.250.000 

      96 424 Специјализоване услуге 850.000 850.000 100 0 0 850.000 

      97 425 Текуће поправке и одржавање 68.133.000 68.133.000 100 0 0 68.133.000 

      98 426 Материјал 1.747.000 1.747.000 100 0 0 1.747.000 

      99 441 Отплате камате домаћим пословним банкама 886.000 886.000 100 0 0 886.000 

      100 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      101 483 Новчане казне и пенали по решењима судова 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      102 484 Накнаде штете услед елементарних непогода 15.000.000 14.940.000 100 0 0 14.940.000 

      103 485 
Накн.штете за повреде или штету нанету од 
стране држ. орг. 

100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      104 465 Остале дотације и трансфери 0 60.000 0       

      105 511 Зграде и грађевински објекти 5.630.000 5.630.000 100 0 0 5.630.000 

      106 512 Машине и опрема 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      107 515 Нематеријална улагања 5.672.000 5.672.000 100 0 0 5.672.000 

      108 541 Земљиште 4.000.000 4.000.000 100 0 0 4.000.000 

      109 611 
Отплата главнице  домаћим пословним 

банкама 
4.700.000 4.700.000 100 0 0 4.700.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ФУНКЦИЈУ 620 
            

        01 Приходи из буџета 126.081.000 126.081.000 100 0 0 126.081.000 

        01 
Приходи из буџета - део наменских прих. -еко 
фонд 

        0   

        01 Приходи из буџета - по програму саобраћај 2.000.000 2.000.000 100   0 2.000.000 
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  07 Трансфери  од других нивоа власти         67.000 67.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 128.081.000 128.081.000 100 0 67.000 128.148.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.2. 
            

        01 Приходи из буџета 126.081.000 126.081.000 100     126.081.000 

        01 
Приходи из буџета -  део наменских прихода - 

еко фонд 
0 0 0 0 0 0 

        01 Приходи из буџета - по програму саобраћај 2.000.000 2.000.000 100 0 0 2.000.000 

        07 Трансфери  од других нивоа власти         67.000 67.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 128.081.000 128.081.000 100 0 67.000 128.148.000 

  1.3.       
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

    560     Заштита животне средине 5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

      110 424 Специјализоване услуге 5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

          
Финансир.програма из обл. зашт. жив. 
средине 

5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 560 
            

        01 Приходи из буџета 5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0 0 0 0 

          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 

5.100.000 5.100.000 100 0 0 5.100.000 

  1.4.       
ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
5.007.004 5.007.004 100 0 0 5.007.004 

    360     Јавни ред и безбедност 5.007.004 5.007.004 100 0 0 5.007.004 

      111 424 
Остале специјализоване услуге - 50% по 
програму 

5.007.004 5.007.004 100 0 0 5.007.004 

          ПРОГРАМИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      112 424 Остале специјализоване услуге  100.000 100.000 100 0 0 100.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 360 
          0 

        01 Приходи из буџета 5.107.004 5.107.004 100 0 0 5.107.004 

  1.5.       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 

    160     
Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 

      113 421 Стални трошкови 360.256 380.000 105 0 0 380.000 

      114 422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 

      115 423 Услуге по уговору 314.500 1.174.500 373 0 0 1.174.500 

      116 424 Специјализоване услуге 152.500 152.500 100 0 0 152.500 

      117 425 Текуће поправке и одржавање 5.421.090 5.478.388 101 0 0 5.478.388 

      118 425 Пројекти у области инфраструктуре - НИП 0 0 0 0 0 0 

      119 426 Материјал 491.529 500.000 102 0 860.229 1.360.229 

      120 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 809.854 1.061.854 131 0 0 1.061.854 

      121 481 Донације невладиним организацијама 0 0 0 0 0 0 

      122 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000 1.000 100 0 0 1.000 

      123 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 43.729 43.729 0 0 0 43.729 

      124 484 Накнада штете услед елементарних непогода 20.000 20.000 100 0 0 20.000 

      125 511 Зграде и грађевински објекти 2.648.600 2.648.600 100 0 0 2.648.600 

      126 511 Пројекти у области инфраструктуре - НИП     0 0 0 0 

      127 512 Мaшине и опрема 230.000 262.000 114 0 0 262.000 

      128 541 Земљиште 507.150 507.150 0 0 0 507.150 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 160 
          0 

        01 Приходи из буџета 11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ГЛАВУ 1.5. 
          0 

        01 Приходи из буџета 11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 
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          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.4. 11.000.208 12.229.721 111 0 860.229 13.089.950 

  1.6.       КУЛТУРА 22.437.524 22.437.524 100 878.245 610.000 23.925.769 

    820     Услуге културе 22.437.524 22.437.524 100 878.245 610.000 23.925.769 

          Библиотека ,,Радоје Домановић,, - Топола 11.411.854 11.411.854 100 373.845 360.000 12.145.699 

      129 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.397.317 5.342.317 99 55.000   5.397.317 

          Зараде запослених 5.397.317 5.342.317 99 55.000   5.397.317 

      130 412 Социјални доприноси на терет послодавца 967.410 967.410 100 9.845   977.255 

      131 413 Накнаде у натури 90.000 90.000 100 10.000   100.000 

          Месечне карте 90.000 90.000 100 10.000   100.000 

      132 414 Социјална давања запосленима 60.000 60.000 100 10.000 360.000 430.000 

      133 415 Накнаде за запослене 80.000 80.000 100 12.000   92.000 

          Превоз радника 80.000 80.000 100 12.000   92.000 

      134 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 5.000 5.000 100 3.000   8.000 

          Награде,бонуси и остали посебни расходи 5.000 5.000 100 3.000   8.000 

      135 421 Стални трошкови 565.000 565.000 100 13.500   578.500 

          Трошкови платног промета 40.000 40.000 100 5.000   45.000 

          Енергетске услуге 350.000 350.000 100 3.000   353.000 

          Трошкови комуналних услуга 25.000 25.000 100 2.000   27.000 

          Трошкови комуникација 60.000 60.000 100 1.500   61.500 

          Трошкови осигурања 90.000 90.000 100 2.000   92.000 

      136 422 Трошкови путовања 40.000 40.000 100 30.000   70.000 

          Трошкови дневница 40.000 40.000 100 30.000   70.000 

      137 423 Услуге по уговору 646.000 646.000 100 88.000   734.000 

          Компјутерске услуге 11.000 11.000 100 5.000   16.000 

          
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000 20.000 100 19.000   39.000 

          Услуге информисања 30.000 30.000 100 30.000   60.000 

          Стручне услуге 500.000 500.000 100 7.000   507.000 

          Репрезентација 20.000 20.000 100 15.000   35.000 

          Остале опште услуге 65.000 65.000 100 12.000   77.000 

          Поклони 0 0 0 0   0 

      138 424 Специјализоване услуге 320.000 320.000 100 20.000   340.000 

          Услуге образовања,културе и спорта 320.000 320.000 100 20.000   340.000 

          Липовачка колонија 0 0 0     0 

      139 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000 100 10.000   210.000 

          Одржавање зграде 160.000 160.000 100 5.000   165.000 

          Одржавање опреме 40.000 40.000 100 5.000   45.000 

      140 426 Материјал 201.000 201.000 100 60.500   261.500 

          Канцеларијски материјал 45.000 45.000 100 10.000   55.000 

          
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

80.000 80.000 100 2.500   82.500 

      

    Материјал за образовање, културу и спорт 17.000 17.000 100 8.000   25.000 

      

    Материјал за одржавање хигијене 25.000 25.000 100 20.000   45.000 

          Материјал за посебне намене 34.000 34.000 100 20.000   54.000 

      141 465 Остале дотације и трансфери 0 55.000 0       

      142 482 Порези,обавезне таксе и казне 30.000 30.000 100 2.000   32.000 

      143 511 Зграде и грађевински објекти 1.970.127 1.970.127 100 0   1.970.127 

    
 

144 511 Пројекти у области културе 0 0 0 0   0 

      145 512 Машине и опрема 490.000 490.000 100 10.000   500.000 

      146 515 Набавка књига 350.000 350.000 100 40.000   390.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 820 
          0 
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        01 Приходи из буџета 11.411.854 11.411.854 100 0 360.000 11.771.854 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 373.845 0 373.845 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 11.411.854 11.411.854 100 373.845 360.000 12.145.699 

  1.7.       КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 11.025.670 11.025.670 100 504.400 250.000 11.780.070 

    820     Услуге културе 11.025.670 11.025.670 100 504.400 250.000 11.780.070 

      147 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.625.374 3.590.068 99 30.000 0 3.620.068 

      148 412 Социјални доприноси на терет послодавца 650.096 650.096 100 5.400 0 655.496 

      149 413 Накнаде у натури 10.000 10.000 100 10.000 0 20.000 

      150 414 Социјална давања запосленима 21.000 21.000 100 5.000 0 26.000 

      151 415 Накнаде за запослене 242.000 242.000 100 10.000 0 252.000 

          Превоз радника 242.000 242.000 100 10.000 0 252.000 

      152 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 40.000 40.000 100 5.000 0 45.000 

      153 421 Стални трошкови 520.000 520.000 100 27.000 0 547.000 

          Трошкови платног промета 40.000 40.000 100 8.000 0 48.000 

          Енергетске услуге 310.000 310.000 100 5.000 0 315.000 

          Трошкови комуналних услуга 35.000 35.000 100 2.000 0 37.000 

          Трошкови комуникација 100.000 100.000 100 10.000 0 110.000 

          Трошкови осигурања 35.000 35.000 100 2.000 0 37.000 

      154 422 Трошкови путовања 82.000 82.000 100 30.000 0 112.000 

          Трошкови дневница 82.000 82.000 100 30.000 0 112.000 

      155 423 Услуге по уговору 1.540.000 1.540.000 100 113.000 0 1.653.000 

          Компјутерске услуге 15.000 15.000 100 10.000 0 25.000 

          
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

15.000 15.000 100 10.000 0 25.000 

          Услуге информисања 330.000 330.000 100 13.000 0 343.000 

          Стручне услуге 600.000 600.000 100 60.000   660.000 

          Репрезентација 30.000 30.000 100 10.000 0 40.000 

          Остале опште услуге 550.000 550.000 100 10.000 0 560.000 

      156 424 Остали програми у култури 3.610.200 3.610.200 100 200.000 250.000 4.060.200 

          Културне и верске мaнифестације 2.397.200 2.397.200 100 0 0 2.397.200 

          Липовачка колонија 363.000 363.000 100 0 250.000 613.000 

          Пројекти из области културе 0 0 0 0 0 0 

          Остали програми у култури 700.000 700.000 100 0 0 700.000 

          Приказивање филмова 150.000 150.000 100 200.000 0 350.000 

      157 425 Текуће поправке и одржавање 350.000 350.000 100 25.000 0 375.000 

          Одржавање зграде 300.000 300.000 100 15.000 0 315.000 

          Одржавање опреме 50.000 50.000 100 10.000 0 60.000 

      158 426 Материјал 120.000 120.000 100 39.000 0 159.000 

          Канцеларијски материјал 40.000 40.000 100 6.000 0 46.000 

          
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

10.000 10.000 100 3.000 0 13.000 

          Материјал за образовање, културу и спорт 10.000 10.000 100 2.000 0 12.000 

          Материјал за одржавање хигијене 30.000 30.000 100 8.000 0 38.000 

          Материјал за посебне намене 30.000 30.000 100 20.000 0 50.000 

      159 465 Остале дотације и трансфери 0 35.306 0       

      160 482 Порези,обавезне таксе и казне 15.000 15.000 100 5.000 0 20.000 
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      161 511 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

      162 512 Машине и опрема 100.000 100.000 100 0 0 100.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 820 
      0 0   

        01 Приходи из буџета 11.025.670 11.025.670 100 0 0 11.025.670 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 504.400 0 504.400 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0   250.000 250.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 11.025.670 11.025.670 100 504.400 250.000 11.780.070 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.6 и 1.7. 
          0 

        01 Приходи из буџета 22.437.524 22.437.524 100 0   22.437.524 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 878.245 0 878.245 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0   610.000 610.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.6 и  1.7. 22.437.524 22.437.524 100 878.245 610.000 23.925.769 

  1.8.       ФИЗИЧКА КУЛТУРА 13.536.560 13.536.560 100 1.135.000 400.000 15.071.560 

    810     
Услуге рекреације и спорта 12.536.560 12.536.560 100 1.135.000 400.000 14.071.560 

          Јавна установа СОФК ,,Карађорђе,,Топола 12.536.560 12.536.560 100 1.135.000 400.000 14.071.560 

      163 411 Плате, додаци и накнаде запослених 394.286 390.064 99 0 0 390.064 

      164 412 Социјални доприноси на терет послодавца 70.578 69.822 99 0 0 69.822 

      165 421 Стални трошкови 557.000 557.000 100 25.000 0 582.000 

          Провизија 80.000 80.000 100 10.000 0 90.000 

          Енергетске услуге 177.000 177.000 100 0 0 177.000 

          Осигурање играча и чланова клуба 0 0 0 0 0 0 

          Трошкови комуналних услуга 180.000 180.000 100 0 0 180.000 

          Трошкови комуникација 120.000 120.000 100 15.000 0 135.000 

      166 422 Трошкови путовања 250.000 250.000 100 300.000 0 550.000 

      167 423 Услуге по уговору 805.000 805.000 100 140.000 0 945.000 

          Репрезентација 120.000 120.000 100 80.000 0 200.000 

          Остале стручне услуге 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

          Остале опште услуге 635.000 635.000 100 60.000 0 695.000 

      168 424 Специјализоване услуге 5.564.696 5.864.696 105 440.000 400.000 6.704.696 

          Услуге спорта 5.564.696 5.864.696 105 440.000 400.000 6.704.696 

      169 425 Текуће поправке и одржавање 575.000 575.000 100 60.000 0 635.000 

      170 426 Материјал 90.000 90.000 100 50.000 0 140.000 

          Канцеларијски материјал 10.000 10.000 100 0 0 10.000 

          Матријал за саобраћај 50.000 50.000 100 30.000 0 80.000 

          Материјал за посебне намене 30.000 30.000 100 20.000 0 50.000 

      171 441 Отплата камате домаћим пословним банкама 0 0 0 0 0 0 

      172 465 Остале дотације и трансфери 0 4.978         

      173 511 Зграде и грађевински објекти 3.730.000 3.730.000 100 0 0 3.730.000 

      174 511 
Пројекти из области физичке културе и  
спорта-НИП 

    0 0   0 

      

175 512 Машине и опрема 500.000 200.000 40 120.000 0 320.000 

      

176 611 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

0 0 0 0 0 0 

  

  

  

    
Инвестиције из области спорта 

1.000.000 1.000.000 100 0 0 1.000.000 

      

177 481 Дотације спорстким удружењима 1.000.000 1.000.000 100 0 0 1.000.000 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 810 
            

        01 Приходи из буџета 13.536.560 13.536.560 100 0 0 13.536.560 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 1.135.000 400.000 1.535.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 13.536.560 13.536.560 100 1.135.000 400.000 15.071.560 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.8. 
          0 

        01 Приходи из буџета 13.536.560 13.536.560 100 0 0 13.536.560 

        01 Приходи из буџета 13.536.560 13.536.560 100 0 0 13.536.560 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 1.135.000 400.000 1.535.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.8. 27.073.120 27.073.120 100 1.135.000 400.000 28.608.120 

  1.9.       ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 38.298.246 38.298.246 100 9.689.500 16.792.756 64.780.502 

    911     
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

 ,,СОФИЈА РИСТИЋ,,  ТОПОЛА 
38.298.246 38.298.246 100 9.689.500 16.792.756 64.780.502 

      178 411 Плате, додаци и накнаде запослених 24.456.580 24.300.580 99 500.000 7.373.672 32.174.252 

      179 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.377.721 4.342.721 99 96.500 1.328.584 5.767.805 

      180 413 Накнаде у натури 270.000 270.000 100 54.500 114.000 438.500 

          Месечне карте 270.000 270.000 100 54.500 114.000 438.500 

      181 414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000 100 66.000 1.800.000 2.066.000 

      182 415 Накнаде  трошкова за запослене 280.000 280.000 100 0 600.000 880.000 

      183 416 Јубиларне награде 170.000 170.000 100 0 0 170.000 

      184 421 Стални трошкови 5.150.000 5.150.000 100 736.000 1.492.000 7.378.000 

          Трошкови платног промета 50.000 50.000 100 150.000 350.000 550.000 

          Енергетске услуге 4.700.000 4.700.000 100 250.000 900.000 5.850.000 

          Комуналне услуге 260.000 260.000 100 80.000 90.000 430.000 

          Трошкови комуникација 40.000 40.000 100 140.000 45.000 225.000 

          Трошкови осигурања 100.000 100.000 100 84.000 85.000 269.000 

          Остали трошкови 0 0 0 32.000 22.000 54.000 

      185 422 Трошкови путовања 22.000 22.000 100 100.000 87.000 209.000 

      186 423 Услуге по уговору 895.000 895.000 100 1.789.500 1.155.000 3.839.500 

          Административне услуге 30.000 30.000 100 50.000 11.000 91.000 

          Компјутерске услуге 70.000 70.000 100 100.000 40.000 210.000 

          
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

300.000 300.000 100 43.500 140.000 483.500 

          Услуге информисања 30.000 30.000 100 33.000   63.000 

          Стручне услуге 100.000 100.000 100 43.000 22.000 165.000 

          Репрезентација 55.000 55.000 100 120.000 73.000 248.000 

          Поклони 0 0 0 0 0 0 

          Остале опште услуге 310.000 310.000 100 1.400.000 869.000 2.579.000 

      187 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000 100 87.000 283.000 670.000 

      188 425 Текуће одржавање 1.023.000 1.023.000 100 567.000 435.000 2.025.000 

          Одржавање зграда 313.000 313.000 100 217.000 165.000 695.000 

          Одржавање опреме 710.000 710.000 100 350.000 270.000 1.330.000 

      189 426 Материјал 502.000 502.000 100 5.073.000 1.577.500 7.152.500 

          Канцеларијски материјал 72.000 72.000 100 152.000 185.000 409.000 

          
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 

130.000 130.000 100 76.000 143.500 349.500 

          Материјал за саобраћај - гориво 0 0 0 270.000 67.000 337.000 
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          Материјал за образовање, културу и спорт 150.000 150.000 100 100.000 435.000 685.000 

          Материјал за одрж.хигијене и угоститељство 70.000 70.000 100 4.400.000 489.000 4.959.000 

          Материјал за посебне намене 80.000 80.000 100 75.000 258.000 413.000 

      190 431 Употреба основних средстава     0 0 0 0 

      191 465 Остале дотације и трансфери 0 191.000 0 0 44.000 235.000 

      192 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 21.945 21.945   0 0 21.945 

      193 482 Порези,обавезне таксе иказне 30.000 30.000 100 70.000 33.000 133.000 

      194 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 100.000   100.000 

      195 511 
Пројекти у области предшколског  
образовања-НИП 

0 0 0 0 0 0 

      

196 512 Машине и опрема 600.000 600.000 100 400.000 430.000 1.430.000 

      197 515 Нематеријална имовина     0 50.000 40.000 90.000 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ФУНКЦИЈУ 911 
          0 

        01 Приходи из буџета 38.298.246 38.298.246 100 0 0 38.298.246 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 9.689.500 0 9.689.500 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0 0 16.792.756 16.792.756 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 38.298.246 38.298.246 100 9.689.500 16.792.756 64.780.502 

          
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.9. 
            

        01 Приходи из буџета 38.298.246 38.298.246 100 0 0 38.298.246 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 9.689.500 0 9.689.500 

        07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0 0 16.792.756 16.792.756 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.9. 38.298.246 38.298.246 100 9.689.500 16.792.756 64.780.502 

  
1.10. 

912     
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 34.860.283 35.860.283 103 0 0 35.860.283 

      198 463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
10.732.941 10.732.941 100 0 0 10.732.941 

          
ОШ ,,Карађорђе,, - Топола 10.732.941 10.732.941 100 0 0 10.732.941 

          Накнаде у натури 470.000 470.000 100 0 0 470.000 

          Социјална давања запосленима 25.000 25.000 100 0 0 25.000 

          Накнаде трошкова за запослене 1.084.131 1.084.131 100 0 0 1.084.131 

          Награде,бонуси и остали посебни расходи 681.000 681.000 100 0 0 681.000 

          Стални трошкови 4.673.000 4.673.000 100 0 0 4.673.000 

          Трошкови путовања 150.000 150.000 100 0 0 150.000 

          Услуге по уговору 303.220 303.220 100 0 0 303.220 

          Специјализоване услуге 167.000 167.000 100 0 0 167.000 

          Текуће поправке и одржавање 686.000 686.000 100 0 0 686.000 

          Материјал 386.000 386.000 100 0 0 386.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 357.000 357.000 100 0 0 357.000 

          Порези,обавезне таксе иказне 130.590 130.590 100 0 0 130.590 

          Зграде и грађевински објекти 1.600.000 1.600.000 100 0 0 1.600.000 

          Машине и опрема 20.000 20.000 100 0 0 20.000 

      199 463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
5.207.904 5.207.904 100 0 0 5.207.904 

          ОШ ,,Милан Благојевић,, - Наталинци 5.207.904 5.207.904 100 0 0 5.207.904 

          Накнаде у натури 84.000 84.000 100 0 0 84.000 

          Социјална давања запосленима 16.000 16.000 100 0 0 16.000 

          Накнаде трошкова  за запослене 774.000 774.000 100 0 0 774.000 
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    Награде, бонуси и остали посебни расходи 280.000 280.000 100 0 0 280.000 

          Стални трошкови 1.502.000 1.502.000 100 0 0 1.502.000 

          Трошкови путовања 22.000 22.000 100 0 0 22.000 

          Услуге по уговору 212.904 212.904 100 0 0 212.904 

          Специјализоване услуге 71.000 71.000 100 0 0 71.000 

          Текуће поправке и одржавање 742.000 742.000 100 0 0 742.000 

          Материјал 390.000 390.000 100 0 0 390.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 46.000 46.000 100 0 0 46.000 

          Порези,обавезне таксе и казне 38.000 38.000 100 0 0 38.000 

          Зграде и грађевински објекти 730.000 730.000 100 0 0 730.000 

          Машине и опрема 300.000 300.000 100 0 0 300.000 

      200 463 Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
4.249.372 4.249.372 100 0 0 4.249.372 

          ОШ ,,Милутин Јеленић,, - Горња Трнава 4.249.372 4.249.372 100 0 0 4.249.372 

          Накнаде у натури 524.000 524.000 100 0 0 524.000 

          Социјална давања запосленима 22.000 22.000 100 0 0 22.000 

          Накнаде трошкова  за запослене 778.000 778.000 100 0 0 778.000 

          Награде,бонуси и остали посебни расходи 585.000 585.000 100 0 0 585.000 

          Стални трошкови 966.000 966.000 100 0 0 966.000 

          Трошкови путовања 17.000 17.000 100 0 0 17.000 

          Услуге по уговору 202.372 202.372 100 0 0 202.372 

          Специјализоване услуге 54.000 54.000 100 0 0 54.000 

          Текуће поправке и одржавање 315.000 315.000 100 0 0 315.000 

          Материјал 337.000 337.000 100 0 0 337.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 44.000 44.000 100 0 0 44.000 

          Порези,обавезне таксе и казне 17.000 17.000 100 0 0 17.000 

          Зграде и грађевински објекти 238.000 238.000 100 0 0 238.000 

          Машине и опрема 150.000 150.000 100 0 0 150.000 

      201 463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
6.858.066 6.858.066 100 0 0 6.858.066 

          ОШ ,,Сестре Радовић,, - Белосавци 6.858.066 6.858.066 100 0 0 6.858.066 

          Накнаде у натури 396.500 378.500 95 0 0 378.500 

          Социјална давања запосленима 16.000 16.000 100 0 0 16.000 

          Накнаде трошкова за запослене 1.943.296 1.924.296 99 0 0 1.924.296 

          Награде,бонуси и остали посебни расходи 172.000 172.000 100 0 0 172.000 

          Стални трошкови 1.027.500 1.027.500 100 0 0 1.027.500 

          Трошкови путовања 39.000 28.000 72 0 0 28.000 

          Услуге по уговору 122.000 122.000 100 0 0 122.000 

          Специјализоване услуге 59.000 59.000 100 0 0 59.000 

      

    Текуће поправке и одржавање 211.000 211.000 100 0 0 211.000 

    
      

Материјал 174.000 174.000 
100 

0 0 
174.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27.000 27.000 100 0 0 27.000 

          Порези,обавезне таксе иказне 238.770 238.770 100 0 0 238.770 

          Зграде и грађевински објекти 2.432.000 2.432.000 100 0 0 2.432.000 

          Машине и опрема 0 48.000 0 0 0 48.000 

      202 463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 
4.812.000 4.812.000 100 0 0 4.812.000 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  20 

 

Р
а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
о
зи

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

с
к

а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

О    П    И    С 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

б
у
џ

ет
а
  

0
1
 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

б
у
џ

ет
а
  

0
1
- 

I 

%
 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

со
п

ст
в

ен
и

х
 

и
зв

о
р

а
 0

4
 

С
р

ед
ст

в
а
  

и
з 

о
ст

а
л

и
х
 и

зв
о
р

а
 

(1
3
 и

 о
ст

а
л

о
) 

У
К

У
П

Н
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          ОШ ,,Живко Томић,, - Доња Шаторња 4.812.000 4.812.000 100 0 0 4.812.000 

          Накнаде у натури 110.000 110.000 100 0 0 110.000 

          Социјална давања запосленима 12.000 12.000 100 0 0 12.000 

          Накнаде трошкова  за запослене 1.022.000 1.022.000 100 0 0 1.022.000 

          Награде,бонуси и остали посебни расходи 321.000 321.000 100 0 0 321.000 

          Стални трошкови 2.387.800 2.387.800 100 0 0 2.387.800 

          Трошкови  путовања 17.000 17.000 100 0 0 17.000 

          Услуге по уговору 46.200 46.200 100 0 0 46.200 

          Специјализоване услуге 146.000 146.000 100 0 0 146.000 

          Текуће поправке и одржавање 204.000 204.000 100 0 0 204.000 

          Материјал 281.000 281.000 100 0 0 281.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 64.000 64.000 100 0 0 64.000 

          Порези,обавезне таксе иказне 18.000 18.000 100 0 0 18.000 

          Зграде и грађевински објекти 130.000 130.000 100 0 0 130.000 

          Машине и опрема 53.000 53.000 100 0 0 53.000 

          Вишегодишњи засади 0 0 0 0 0 0 

      203 422 Трошкови превоза 2.500.000 3.500.000 140 0 0 3.500.000 

          Путни трошкови ученика основних школа 2.500.000 3.500.000 140 0 0 3.500.000 

      204 463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 500.000 500.000 
100 

0 0 
500.000 

    
      

Музичка школа ,,Петар Илић,, - Аранђеловац 500.000 500.000 
100 

0 0 
500.000 

          Пројекти из области образовања 0 0 0     0 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ФУНКЦИЈУ 912     
  

    
0 

        01 Приходи из буџета 34.860.283 35.860.283 103 0 0 35.860.283 

        01 Приходи из буџета 0 0 0 0 0 0 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 34.860.283 35.860.283 103 0 0 35.860.283 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.10.     
0 

    
0 

        01 Приходи из буџета 34.860.283 35.860.283 103 0 0 35.860.283 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.10. 34.860.283 35.860.283 103 0 0 35.860.283 

  1.11.       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

    920     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

    
  205 463 

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти 8.322.000 8.322.000 
100 

0 0 
8.322.000 

          Техничка школа ,,Краљ Петар I,, - Топола 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

          Накнаде у натури 900.000 900.000 100 0 0 900.000 

          Социјална давања запосленима 42.000 42.000 100 0 0 42.000 

          Накнада за запослене 700.000 700.000 100 0 0 700.000 

      

    Награде,бонуси и остали посебни расходи 670.000 670.000 100 0 0 670.000 

          Стални трошкови 2.512.000 2.512.000 100 0 0 2.512.000 

          Трошкови путовања 132.000 132.000 100 0 0 132.000 

          Услуге по уговору 353.000 353.000 100 0 0 353.000 

          Специјализоване услуге 128.000 128.000 100 0 0 128.000 

          Текуће поправке и одржавање 1.160.000 1.160.000 100 0 0 1.160.000 

    
      

Материјал 1.085.000 1.085.000 
100 

0 0 
1.085.000 

          Накнаде за социјалну заштиту из буџета 180.000 180.000 100 0 0 180.000 

    
      

Порези,обавезне таксе иказне 40.000 40.000 
100 

0 0 
40.000 

          Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 100 0 0 200.000 

          Машине и опрема 200.000 200.000 100 0 0 200.000 
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          Култивисана имовина 0 0 0     0 

          Нематеријална имовина 20.000 20.000 100 0 0 20.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 920     
  

    
0 

        01 Приходи из буџета 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.11.     
  

    
0 

    
    01 

Приходи из буџета 8.322.000 8.322.000 
100 

0 0 
8.322.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.11. 8.322.000 8.322.000 100 0 0 8.322.000 

  1.12.       ЗДРАВСТВО 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

    
760     

ЗДРАВСТВО НЕКВАЛИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ 450.000 450.000 
100 

0 0 
450.000 

      206 465 Остале дотације и трансфери 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

          Дом здравља ,,Свети Ђорђе,, - Топола 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

          Апотекарска установа 0 0 0 0 0 0 

    
      

Пројекти у области здравства  - Дом здравља 
Топола 0 0 

0 
0 0 

0 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 760     
  

    
0 

        01 Приходи из буџета 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ГЛАВУ 1.12. 450.000 450.000 
100 

0 0 
450.000 

        01 Приходи из буџета 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.12. 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

  1.13.       ТУРИЗАМ 16.582.559 16.582.559 100 1.270.415 121.000 17.973.974 

    
473     

Туристичка организација ,,Опленац,, - 

Топола 6.582.559 6.582.559 
100 

1.270.415 121.000 
7.973.974 

      207 411 Плате,додаци и накнаде запослених 2.533.410 2.525.408 100 92.089 0 2.617.497 

      208 412 Социјални доприноси на терет послодавца 504.149 504.149 100 18.326 0 522.475 

      209 413 Накнаде у натури 80.000 80.000 0 0 0 80.000 

      210 414 Социјална давања запосленима 250.000 250.000 0 0 121.000 371.000 

    
      

Исплата накнада за време одсуствовања са 
посла 50.000 50.000 

  
  121.000 

171.000 

          Отпремнине 200.000 200.000 0 0   200.000 

      211 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0 0 0 0 0 0 

      

212 421 Стални трошкови 680.000 680.000 100 110.000 0 790.000 

    
      

Трошкови платног промета 50.000 50.000 
100 

50.000 0 
100.000 

    
      

Енергетске услуге 150.000 150.000 
100 

0 0 
150.000 

          Комуналне услуге 38.000 38.000 100 0 0 38.000 

          Услуге комуникација 67.000 67.000 100 60.000 0 127.000 

          Трошкови осигурања 0 0 0   0 0 

          Закуп имовине и опреме 375.000 375.000 100   0 375.000 

      213 422 Трошкови путовања 165.000 165.000 100 60.000 0 225.000 

      214 423 Услуге по уговору 1.755.000 1.755.000 100 500.000 0 2.255.000 

          Административне услуге 5.000 5.000 100 20.000 0 25.000 

          Компјутерске услуге 50.000 50.000 100 30.000 0 80.000 

    
      Услуге образовања и усавршавање 

запослених 250.000 250.000 
100 

0 0 
250.000 

          Услуге информисања 400.000 400.000 100 0 0 400.000 

          Стручне услуге 950.000 950.000 100 350.000   1.300.000 

          Репрезентација 100.000 100.000 100 100.000 0 200.000 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  22 

 

Р
а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
о
зи

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

с
к

а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

О    П    И    С 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

б
у
џ

ет
а
  

0
1
 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

б
у
џ

ет
а
  

0
1
- 

I 

%
 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

со
п

ст
в

ен
и

х
 

и
зв

о
р

а
 0

4
 

С
р

ед
ст

в
а
  

и
з 

о
ст

а
л

и
х
 

и
зв

о
р

а
 

(1
3
 и

 о
ст

а
л

о
) 

У
К

У
П

Н
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          Поклони 0 0 0   0 0 

          Остале опште услуге 0 0 0 0 0 0 

      215 424 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

          Остале специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

      216 425 Текуће поправке и оджавање 60.000 60.000 100   0 60.000 

      217 426 Материјал 65.000 65.000 100 90.000 0 155.000 

          Канцеларијски материјал 50.000 50.000 100 50.000 0 100.000 

          Материјал за одржавање хигијене 15.000 15.000 100 40.000 0 55.000 

      218 431 Употреба основних средстава 0 0 0 0 0 0 

      219 465 Остале дотације и трансфери 0 8.002         

      220 482 Порези,обавезне таксе и казне     0   0 0 

      221 511 Зграде и гређевински објекти 450.000 450.000 100 0 0 450.000 

      222 512 Машине и опрема 40.000 40.000 0 0 0 40.000 

      223 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 400.000   400.000 

    
      

Културно туристичка манифестација 

''Опленачка берба'' 10.000.000 10.000.000 
100 

0 0 
10.000.000 

      224 421 Стални трошкови 150.000 150.000 100 0 0 150.000 

      225 423 Услуге по уговору 5.250.000 5.250.000 100 0 0 5.250.000 

      226 424 Специјализоване услуге 4.200.000 4.200.000 100 0 0 4.200.000 

      227 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

      228 426 Материјал 150.000 150.000 100 0 0 150.000 

      229 512 Машине и опрема 200.000 200.000 100 0 0 200.000 

    
      ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

 ФУНКЦИЈУ 473     
  

    
0 

        01 Приходи из буџета 16.582.559 16.582.559 100 0 0 16.582.559 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 1.270.415 0 1.270.415 

    
    07 

Трансфери  од других нивоа власти     
  

  121.000 
121.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 16.582.559 16.582.559 100 1.270.415 0 17.852.974 

    

      ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

ЗА ГЛАВУ 1.13. И 1.14 16.582.559 16.582.559 

100 

1.270.415 121.000 

17.973.974 

        01 Приходи из буџета 16.582.559 16.582.559 100 0 0 16.582.559 

        04 Сопствени приходи 0 0 0 1.270.415 0 1.270.415 

        07 Трансфери  од других нивоа власти     0   121.000 121.000 

          УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.13.и 1.14 16.582.559 16.582.559 100 1.270.415 121.000 17.973.974 

  1.14. 
      

СРЕДСТВА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 

СЕЛА 11.500.000 11.500.000 
100 

0 0 
11.500.000 

    421     ПОЉОПРИВРЕДА 11.500.000 11.500.000 100 0 0 11.500.000 

    
  230 424 

Специјализоване услуге 3.000.000 3.000.000 
100 

0 0 
3.000.000 

          Агенција за рурални развој општине Топола 3.000.000 3.000.000 100 0 0 3.000.000 

      

    
Остали подстицаји из области 

пољопривреде 8.500.000 8.500.000 
100 

0 0 
8.500.000 

      

231 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организац. 6.500.000 6.500.000 

100 
0 0 

6.500.000 

      

232 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000 0 0 0 200.000 

      

233 426 Материјал 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ 421     
  

    
0 

        01 Приходи из буџета 11.500.000 11.500.000 100 0 0 11.500.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 11.500.000 11.500.000 100 0 0 11.500.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ГЛАВУ 1.14.     
0 

    
0 
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1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

    
    01 

Приходи из буџета 11.500.000 11.500.000 
100 

0 0 
11.500.000 

    
      

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.14. 11.500.000 11.500.000 
100 

0 0 
11.500.000 

    
      

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

РАЗДЕО   3     
0 

    
0 

    
    01 

Приходи из буџета   568.866.643 551.866.643 
97 

0 0 
551.866.643 

    
    01 

Приходи из буџета- део наменских средстава 
- еко фонд 5.100.000 5.100.000 

100 
0 0 

5.100.000 

    
    04 

Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 
0 

12.973.160 400.000 
13.373.160 

    
    06 

Донације од међународних организација 0 0 
0 

0 23.050.559 
23.050.559 

    
    01 

Приходи из буџета - по програму саобраћај 2.000.000 2.000.000 
100 

0 0 
2.000.000 

    
    07 

Трансфери  од других нивоа власти 0 0 
0 

0 18.450.985 
18.450.985 

    
      

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 575.966.643 558.966.643 
97 

12.973.160 41.901.544 
613.841.347 

4 1.1. 
      

ОПШТИНСКИ ЈАВНИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ     
  

    
0 

    
330     

СУДОВИ 2.244.000 2.244.000 
100 

0 0 
2.244.000 

    
  234 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 1.600.000 1.584.400 
99 

0 0 
1.584.400 

    
  235 412 

Социјални доприноси на терет запослених 287.000 287.000 
100 

0 0 
287.000 

    
  236 413 

Накнаде у натури 10.000 10.000 
100 

0 0 
10.000 

    
  237 414 

Социјална давања запосленима 20.000 20.000 
100 

0 0 
20.000 

    
      

Исплата накнада за време одсуствовања са 
посла 20.000 20.000 

100 
0 0 

20.000 

    
  238 415 

Накнада трошкова за запослене 50.000 50.000 
100 

0 0 
50.000 

    
  239 416 

Награда запосленима и остали посебни 
расходи 0 0 

0 
0 0 

0 

    
  240 421 

Стални трошкови 12.000 12.000 
100 

0 0 
12.000 

    
      

Услуге комуникација 12.000 12.000 
100 

0 0 
12.000 

    
  241 422 

Трошкови путовања 30.000 30.000 
100 

0 0 
30.000 

      242 423 Услуге по уговору  20.000 20.000 100 0 0 20.000 

      243 426 Материјал 165.000 165.000 100 0 0 165.000 

    
      

Канцеларијски материјал 30.000 30.000 
100 

    
30.000 

          Стручна литература 80.000 80.000 100 0 0 80.000 

          Материјал за саобраћај - гориво 50.000 50.000 100     50.000 

    
      

Материјал за посебне намене 5.000 5.000 
100 

    
5.000 

      244 465 Остале дотације и трансфери 0 15.600 0     15.600 

      245 512 Машине и опрема 50.000 50.000 100 0 0 50.000 

    
      ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА  

ФУНКЦИЈУ   330     
  

    
0 

    
    01 

Приходи из буџета 2.244.000 2.244.000 
100 

0 0 
2.244.000 

          УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 2.244.000 2.244.000 100 0 0 2.244.000 

          ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4.           0 

        01 Приходи из буџета 2.244.000 2.244.000 100 0 0 2.244.000 

    
      

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. 2.244.000 2.244.000 
100 

0 0 
2.244.000 

    
      

УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4 599.317.131 582.317.131 
97 

12.973.160 41.901.544 
637.191.835 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Топола за 2014. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 21/2013) члан 

21.мења се и гласи:  

Члан 21. 

''Средства  сталне буџетске резерве планирана овом Одлуком износе 294.244 динара а средства текуће буџетске 

резерве су планирана у износу од  1.080.948 динара.''  

 

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА   

Број: 020-380/2014-05-I        

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       

                                                                                         Живота Јовановић, с.р. 

 

 

-2- 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 и 

83/2014-др.закон), и  члана 29. и 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013),                 

Скупштина општине Топола  на седници одржаној дана 18.12.2014. године донела је 

 

  ОДЛУКУ  

 О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2015.  ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи  и издаци буџета општине Топола за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје 

се од: 

 

 
 
 

 у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

3. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске  имовине 537.157.691 

      1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 537.157.691 

- буџетска средства 504.026.775 

- сопствени приходи 13.254.160 

- остали извори 19.876.756 

1.2  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                 / 

4. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 550.627.791 

4.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 483.863.791 

- текући буџетски расходи 444.952.775 

- расходи из сопствених прихода 11.784.160 

-  остали извори 27.126.856 

4.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 66.764.000 

- текући буџетски издаци 64.894.000 

- издаци  из сопствених прихода 1.470.000 

-  остали извори 400.000 

БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5) -13.470.100 

Издаци за набавку финансијске имовине                      / 

Примања од продаје нефинансијске имовине                     / 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -13.470.100 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине                   / 

Примања од задуживања                   / 

 Неутрошена средства из предходних година 19.650.100 

Издаци за отплату главнице дуга 6.180.000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 13.470.100 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

Опис 
Економска 

класификација 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

537.157.691 

1. Порески приходи 71 255.700.000 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

       (осим самодоприноса) 
711 

166.200.000 

1.2. Самодопринос 711180 150.000 

1.3. Порез на имовину 713 61.000.000 

1.4. Остали порески приходи 714+716 28.350.000 

2. Непорески приходи   (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), у чему: 
74 

55.334.160 

-  поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 

приходи) 
 

 

3. Донације 731+732 4.271.000 

4. Трансфери 733 219.352.531 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2.500.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

 

556.807.791 

1. Текући расходи 4 423.368.804 

    1.1. Расходи за запослене 41 117.520.979 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 240.375.158 

    1.3. Отплата камата 44 2.200.000 

    1.4. Субвенције 45 30.100.000 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 11.432.000 

    1.6. Остали расходи  у чему: 

            -средства резерви 
48+49 

21.740.667 

2. Трансфери 463 60.494.987 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 66.764.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 / 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

И ЗАДУЖИВАЊА  
 

 

 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске    

    имовине 
92 

 

/ 

2. Задуживање 91 / 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 / 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 

 

6.180.000 

3. Отплата дуга  61 6.180.000 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6.180.000 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 

 
 

 
 
 
 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ    

 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 

19.650.100 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ИЗПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 
3 

 

0 
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 Планирана средства резерви износе 7.365.667 динара од чега текућа буџетска резерва  износи  6.100.000 и 

стална буџетска резерва 1.265.667 динара. 

 

Члан 2. 

         Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

Ред. 

број 

 

Назив програма 

 

 

Износ у динарима 

 

1. 

 

Локални развој  и просторно планирање 

 

1.552.000 

 

2. 

 

Комунална делатност 

 

93.630.000 

 

3. 

 

Локални економски развој 

 

8.370.000 

 

4. 

 

Развој туризма 

 

14.796.879 

 

5 

 

Развој пољопривреде 

 

11.500.000 

 

6. 

 

Заштита животне средине 

 

6.000.000 

 

7. 

 

Путна инфраструктура 

 

101.604.000 

 

8. 

 

Предшколско васпитање 

 

64.062.557 

 

9. 

 

Основно васпитање 

 

36.295.522 

 

10. 

 

Средње васпитање 

 

8.730.000 

 

11- 

 

Социјална и дечија заштита 

 

26.321.100 

 

12. 

 

Примарна здравстена заштита 

 

2.500.000 

 

13. 

 

Развој културе 

 

25.074.216 

 

14. 

 

Развој спорта и омладине 

 

26.000.731 

 

15. 

 

Локална самоуправа 

 

130.370.785 

 

 

Члан 3. 

Потребна средства за финасирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 13.470.100 динара и 

за финасирање отплате дуга у износу од  6.180.000 динара, обезбедиће се нераспоређеног вишка прихода из ранијих 

година у износу од 19.650.100 динара. 

 

Члан 4. 

Општина Топола  у  2015. години  завршава пројекте (април 2015) који се финансирају средствима Европске уније. 

•  Пројекат ,,Помоћ у кући старима на подручју општина Топола, Аранђеловац и См. Паланка“. Носилац овог 

пројекта је Општина Топола а партнери су  општина Аранђеловац и Смедеревска Паланка. 

• Пројекта - Помоћ избеглим и расељеним лицима у побољшању услова становања кроз доделу грађевинског 

материјала  и помоћ у економском оснаживању кроз отпочињање делатности.  

• Пројекат регионалног каракера ,,Добро управљање имовином као предуслов локалног економског развоја“. 

• По завршетку пројеката и усвајању завршних извештаја од стране делегације Европске уније у Србији, 

очекује се рефундација средстава предфинансирања у укупном износу од 4.721.000 динара.  

 

Члан 5. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016 и 2017. годину исказују се у следећем 

прегледу: 
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Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 

 

Опис 

Износ у динарима     

  

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

  А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ    

511  Зграде и грађевински објекти    

 1. Реконструкција улице поред изворишта ,,Кречана'' 3.000.000 / / 

  

2. 

 

Изградња спортског игралишта у Маскару 

 

2.500.000 

/ / 

  

3. 

 

Реконструкција спортског игралишта у 

Д.Трешњевици 

 

 

1.500.000 

/ / 

  

4. 

 

Набавка и уградња трафоа 

 

3.000.000 

/ / 

  

5. 

Реконструкција, рационализација и одрж.јавне 

расвете 

 

 

7.500.000 

 

 

10.000.000 

 

 

10.000.000 

 6. Израда  пројектно-тех. докум. за путеве и улице и 

стручни надзор 

 

3.270.000 

/ / 

 7. 

 

Замена столарије на згради Општинске управе 300.000 / / 

 8. 

 

Завршетак радова на згради капеле у селу Крћевац  

60.000 

/ / 

 9. Завршни радови на изградњи ;;Карађорђеве куће'' у 

селу Загорица 

 

100.000 

/ / 

 10. 

 

Завршни радови на изградњи свлачионица  100.000   

 11. Санација  и адаптација спомен куће ,,Радојa 

Домановић’’ у Овсишту 

 

2.000.000 

/ / 

 12. Реконструкција  фудбалског терена ФК,,Карађорђе,, 

у Тополи  

 

3.000.000 

/ / 

 13. Извођење противпожарне и громобранске заштите 

на балон сали 

 

500.000 

/ / 

 14. Израда пројектне документације за проширицање 

вртића 

1.170.000 / / 

 15. Уређење пешачких стаза са рампама у ПУ ,,Софија 

Ристић,,Топола 

 

600.000 

/ / 

 16. Израда пројектно техн. док. за визиторски ценатар у 

Тополи 

50.000 / / 

 17. Капитални пројекти за водовод на територији 

општине 

 

5.250.000 

/ / 

 18. Инвестициони пројекти за фекалну канализац.  22.500.000 / / 

 19. Реконструкција путева и улица на територији 

општине Топола 

  

20.200.000 

 

20.200.000 

  УКУПНО : 56.400.000 30.200.000 30.200.000 

  

 
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

512  

 

Машине и опрема    

 1. 

 

Административна опрема 3.002.000 / / 

  УКУПНО : 3.002.000 / / 

  В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ    

451  Капиталне субвенције јавним нефинасијским 

предузећима и организацијама 

   

 1. ЈКСП,,Топола,, за отплату инвестиционих кредита за 

опрему  

9.000.000 / / 

  УКУПНО : 9.000.000 / / 

  Г.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 

   

463  Капитални трансфери другим нивоима власти    
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Ек. 

Клас. 

 

Ред. 

број 

1 2 

 1. Израда столарије и санација канализационе мреже у 

ОШ ,,Карађорђе“ у Тополи  

 2. Реконструкција крова  у ОШ ,,Милан Благоје

Наталинци 

 3. Реконструкција  школе и израда мокрог чвора  у ОШ 

,,Милутин Јеленић“ Д.Транава 

 4. Реконструкција таванице, крова и санитарног чвора у 

ОШ,С.Радовић,, Белосавци

 5. Изградња санитарног  чвора у 

Д.Шаторњи, одељење у Пласковцу

 6. Реконструкција  крова -

економији  СШ ,,Краљ Петар I,, Топола 

  УКУПНО : 

  Д. УСЛУГЕ КАПИТАЛНОГ  КАРАКТЕРА  КОЈЕ СУ 

ПЛАНИРАНЕ  НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

424 1. Увођење видео надзора  у улицама централног  дела 

Варош Тополе 

  УКУПНО : 

 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отп

финансирани из свих извора финансирања,

 

Табела 1. СТРУКТУРА ПРИХОДА 

 

Екон. 

клас. 

група 

конта 

ПРИХОДИ

1 2 

7111 Порез на дох.добит и капит.доб. које плаћају физ.лица

 

711190 Порез на друге приходе 

711111 Порез на зараде 

711120 Порез на приход од самосталне делатности

711143 Порез на приходе од непокретности

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства

711147 Порез на земљиште (за обавезе настале до 01.01.2014. год.)

711160 Порез на приходе од осигурања лица

711183 Самодопринос из прихода земљорадника

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу

711181 Самодопринос према зарадама запосл. на терит.општине (М.З.)

711145 Порез на приход од давања у закуп покретних ствари

7131 Периодични порез од непокретности

 Порез на имовину 

7133 Порез на заоставштину, наслеђе и поклоне

 Порез на наслеђе и поклоне 

7134 Порез на финансијске и капиталне трансакције

 Порез на пренос  апсолутних права

7144 Порези на појединачне услуге 

 

Комун. такса за коришћ. рекл. паноа,истиц, и испис.

пос.  
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Опис 

Износ у динарима    

2015 

3 4 

Израда столарије и санација канализационе мреже у 

у Тополи   

1.600.000 

Реконструкција крова  у ОШ ,,Милан Благојевић“ 460.000 

Реконструкција  школе и израда мокрог чвора  у ОШ 

Д.Транава  

 

913.000 

Реконструкција таванице, крова и санитарног чвора у 

ОШ,С.Радовић,, Белосавци 

 

 

2.200.00 

Изградња санитарног  чвора у ОШ ,,Живко Томић '' у 

Д.Шаторњи, одељење у Пласковцу 

 

44.000 

- трема на школској 

економији  СШ ,,Краљ Петар I,, Топола  

 

200.000 

5.397.000 

Д. УСЛУГЕ КАПИТАЛНОГ  КАРАКТЕРА  КОЈЕ СУ 

НИРАНЕ  НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ 
 

Увођење видео надзора  у улицама централног  дела 4.000.000 

4.000.000 

II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 

укључујући расходе за отплату главнице дуга у износу од 

финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

1. П Р И Х О Д И 

ПРИХОДИ 

Средства 

из буџета -

I 

Средства 

из

сопствених 

извора

 3 4

Порез на дох.добит и капит.доб. које плаћају физ.лица 166.350.000 

39.800.000 

110.000.000 

Порез на приход од самосталне делатности 14.500.000 

Порез на приходе од непокретности 1.200.000 

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 50.000 

е (за обавезе настале до 01.01.2014. год.) 500.000 

Порез на приходе од осигурања лица 50.000 

Самодопринос из прихода земљорадника 50.000 

Самодопринос из прихода лица која се баве сам. делатношћу 50.000 

Самодопринос према зарадама запосл. на терит.општине (М.З.) 50.000 

Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 100.000 

Периодични порез од непокретности 50.000.000 

50.000.000 

Порез на заоставштину, наслеђе и поклоне 2.000.000 

2.000.000 

Порез на финансијске и капиталне трансакције 9.000.000 

олутних права 9.000.000 

50.000 

шћ. рекл. паноа,истиц, и испис.фирме ван 
50.000 

25    18. децембар 2014.   страна  28 

Износ у динарима     

  

2016 2017 

5 6 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

 

9.160.583 

 

/ 

/ / 

9.160.583  / 

  

4.000.000 4.000.000 

4.000.000 4.000.000 

га у износу од 556.807.791 динара, 

распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

4 5 6 

0 0 166.350.000 

0 0 39.800.000 

0 0 110.000.000 

0 0 14.500.000 

0 0 1.200.000 

0 0 50.000 

0 0 500.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 

0 0 100.000 

0 0 50.000.000 

0 0 50.000.000 

0 0 2.000.000 

0 0 2.000.000 

0 0 9.000.000 

0 0 9.000.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 
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Екон. 

клас. 

група 

конта 

ПРИХОДИ

1 2 

7145 Пор.на употр.добра и на дозв.да се добра употр.

 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

 Комунална такса за држање мот. друмских и прикљ.

 
Боравишна такса 

 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

 Комунална такса за држање средстава за игру(,,забавне игре,,)

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа односно 

предузетници 

 
Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

7311 Tekуће донације од иностраних држава

 
Tekуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина

 
Пројекти од ЕУ 

7312 Капиталне дон.од иностраних држава у корист општина

 Донације страних држава у капиталне инвестиције

733 Tрансфери од других нивоа власти (текући

 

Ненаменски  трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа 

општина 

 Наменска средства буџета Републике

7411 Камате 

 
Приход од камата на депонована средства

7415 Закуп непроизведене имовине 

 
Остале накнаде којим својим одлукама доносе СО

 
Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта

 
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

 
Комунална  такса за коришћ.простора за паркир. друмских,

моторних и прик.возила на уређеним и обележеним површинама

 
Комунална такса за заузеће јавне п

 
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама

7421 Продаја од стране тржишних организација

 
Приходи од давања у закуп непокретности

 Приходи од продаје добара и усл. од стране  тржишних организ.
 

7422 Таксе у корист нивоа општина 

 
Општинске административне таксе

 
Накнада за уређивање  грађевинског з

 

7423 
 

Споредне продаје добара и услуга које врше др. нетрж. једин.

 
Приходи које својом делатношћу остваре установе

7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје

 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

744 
Добровољни трансф.од физ.и правних лица (текући и 

капитални) 

 
Добровољни трансф.од физ.и правних л

7451 Мешовити и неодређени приходи

 

 Остали  приходи у корист нивоа општина

 
Остали општински приходи из области пољопривреде

7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

 
Меморандумске ставке за рефундацију  расхода 

7721 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

предх.године 

7811 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
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ПРИХОДИ 

Средства 

из буџета -

I 

Средства 

из 

сопствених 

извора

 3 4

Пор.на употр.добра и на дозв.да се добра употр. 18.300.000 

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 100.000 

Комунална такса за држање мот. друмских и прикљ. возила 11.500.000 

600.000 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6.000.000 

Комунална такса за држање средстава за игру(,,забавне игре,,) 100.000 

које искључиво плаћају предузећа односно 10.000.000 

Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 10.000.000 

Tekуће донације од иностраних држава 0 

страних држава у корист нивоа општина 0 

0 

Капиталне дон.од иностраних држава у корист општина 0 

Донације страних држава у капиталне инвестиције 0 

Tрансфери од других нивоа власти (текући и капитални) 204.676.775 

Ненаменски  трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа 
154.676.775 

Наменска средства буџета Републике 50.000.000 

800.000 

Приход од камата на депонована средства 800.000 

11.950.000 

Остале накнаде којим својим одлукама доносе СО-е Топола 1.000.000 

Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта 50.000 

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 50.000 

Комунална  такса за коришћ.простора за паркир. друмских, 

моторних и прик.возила на уређеним и обележеним површинама 
800.000 

Комунална такса за заузеће јавне површине грађ. материјалом 50.000 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 10.000.000 

Продаја од стране тржишних организација 2.200.000 

Приходи од давања у закуп непокретности 2.000.000 

Приходи од продаје добара и усл. од стране  тржишних организ. 200.000 

2.200.000 

Општинске административне таксе 1.200.000 

Накнада за уређивање  грађевинског земљишта 1.000.000 

Споредне продаје добара и услуга које врше др. нетрж. једин. 0 13.254.160

Приходи које својом делатношћу остваре установе 0 13.254.160

за прекршаје 6.500.000 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 6.500.000 

Добровољни трансф.од физ.и правних лица (текући и 
5.000.000 

Добровољни трансф.од физ.и правних лица(текући и капитални) 5.000.000 

Мешовити и неодређени приходи 9.500.000 

Остали  приходи у корист нивоа општина 
8.000.000 

ласти пољопривреде 1.500.000 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000 

Меморандумске ставке за рефундацију  расхода  2.000.000 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
1.000.000 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 
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Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

4 5 6 

0 0 18.300.000 

0 0 100.000 

0 0 11.500.000 

0 0 600.000 

0 0 6.000.000 

0 0 100.000 

0 0 10.000.000 

    10.000.000 

0 4.271.000 4.271.000 

0 0 0 

0 4.271.000 4.271.000 

0 0 0 

0 0 0 

0 14.675.756 219.352.531 

    154.676.775 

  14.675.756 64.675.756 

0 0 800.000 

0 0 800.000 

0 0 11.950.000 

0 0 1.000.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 

0 0 800.000 

0 0 50.000 

0 0 10.000.000 

0 0 2.200.000 

0 0 2.000.000 

0 0 200.000 

0 0 2.200.000 

0 0 1.200.000 

0 0 1.000.000 

13.254.160 0 13.254.160 

13.254.160 0 13.254.160 

0 0 6.500.000 

0 0 6.500.000 

0 480.000 5.480.000 

0 480.000 5.480.000 

0 450.000 9.950.000 

0 450.000 8.450.000 

0 0 1.500.000 

0 0 2.000.000 

0 0 2.000.000 

    1.000.000 

0 0 0 

0 0 0 
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Екон. 

клас. 

група 

конта 

ПРИХОДИ

1 2 

8111 Примања од продаје непокретности

 
Примања од отплате станова у корист нивоа општина

8121 Примања од продаје покретних ствари 

 Примања од продаје покретних ствари 

 
У К У П Н О  Т Е К У Ћ И  П Р И Х О Д И

911 Примања од домаћих задуживања

311 Пренета средства буџетских корисника из 2014. године

 

 

 

2.   РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

 

Екон. 

клас. 

група 

конта 

ПРИХОДИ 

1 2 

411 Плате, додаци и накнаде запослених

412 Социјални доприноси на терет послодавца

413 Накнаде у натури 

414 Социјална давања запосленима 

415 Накнаде за запослене 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи

417 Посланички додатак 

421 Стални трошкови 

422 Трошкови путовања 

423 Услуге по уговору 

424 Специјализоване услуге 

425 Текуће одржавање 

426 Материјал 

431 Употреба основних средстава 

441 Отплате камате дoмаћим пословним банкама

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти

465 Остале дотације и трансфери 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481 Дотације невладиним организацијама

482 Порези,обавезне таксе и казне 

483 
Новчане казне и пенали по решењима судова и 

судских тела 

484 Накнаде штете услед елементарних непогода

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стр. 

држ. органа 

499 Средства резерве 

511 Зграде и грађевински објекти 

512 Машине и опрема 

513 Остала основна средства 

515  Остала нематеријална основна средства

523 Залихе робе за даљу продају 

541 Земљиште 

611 Отплата главнице  домаћим пословни
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ПРИХОДИ 

Средства 

из буџета -

I 

Средства 

из 

сопствених 

извора

 3 4

Примања од продаје непокретности 2.000.000 

Примања од отплате станова у корист нивоа општина 2.000.000 

Примања од продаје покретних ствари  500.000 

них ствари  500.000 

У К У П Н О  Т Е К У Ћ И  П Р И Х О Д И 504.026.775 13.254.160

Примања од домаћих задуживања 0 

буџетских корисника из 2014. године 12.000.000 

С В Е Г А : 516.026.775 13.254.160

2.   РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

 
Средства из 

буџета -I 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из осталих 

3 4 

Плате, додаци и накнаде запослених 79.042.331 637.089 

Социјални доприноси на терет послодавца 14.153.641 115.911 

534.000 50.000 

3.703.500 81.000 

2.657.000 22.000 

Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.800.000 8.000 

3.738.200 0 

36.977.168 679.500 

3.841.000 815.000 

23.811.000 1.991.000 

64.060.000 1.310.000 

79.787.732 732.000 

10.478.000 5.203.500 

0 0 

Отплате камате дoмаћим пословним банкама 2.200.000 0 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

30.100.000 0 

Донације и трансфери осталим нивоима власти 42.525.522 0 

16.488.014 47.160 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.440.000 0 

е невладиним организацијама 11.150.000 0 

2.100.000 92.000 

Новчане казне и пенали по решењима судова и 

200.000 0 

Накнаде штете услед елементарних непогода 700.000 0 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стр. 

100.000 0 

7.365.667 0 

56.400.000 100.000 

3.002.000 930.000 

0 0 

Остала нематеријална основна средства 2.392.000 40.000 

0 400.000 

3.100.000 0 

Отплата главнице  домаћим пословним банкама 6.180.000 0 

УКУПНО:  516.026.775 13.254.160 27.526.856
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Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Укупно 

4 5 6 

0 0 2.000.000 

0 0 2.000.000 

0 0 500.000 

0 0 500.000 

13.254.160 19.876.756 537.157.691 

0 0 0 

0 7.650.100 19.650.100 

13.254.160 27.526.856 556.807.791 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

средства 

5 6 

7.335.140 87.014.560 

1.313.167 15.582.719 

30.000 614.000 

1.800.000 5.584.500 

500.000 3.179.000 

0 1.808.000 

0 3.738.200 

957.000 38.613.668 

360.033 5.016.033 

5.126.000 30.928.000 

2.111.500 67.481.500 

495.000 81.014.732 

1.639.725 17.321.225 

0 0 

0 2.200.000 

0 30.100.000 

734.750 43.260.272 

699.541 17.234.715 

3.992.000 11.432.000 

0 11.150.000 

33.000 2.225.000 

0 200.000 

0 700.000 

0 100.000 

0 7.365.667 

0 56.500.000 

400.000 4.332.000 

0 0 

0 2.432.000 

0 400.000 

0 3.100.000 

0 6.180.000 

27.526.856 556.807.791 
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3. РАСХОДИ ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА
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1 2 3 4 5 6 

1         
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 

САМОУПРАВА

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (П

0001) 

самоуправе и градских општина

  1 110     
 

 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови

и спољни послови

        1 411 
Плате и додаци запослених и 

функционера

        2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца

        3 413 Накнаде у натури

          
 Поклони за децу запослених

          
 Превоз на посао и са посла 

        4 414 Социјална давања запосленима

        5 415 Накнаде за запослене

          
 

Накнаде  трошкова за превоз на посао 
и са посла

        6 416 
Награде запосленима и ос

расходи

        7 417 Посланички  додатак

        8 421 Стални трошкови

          
 Услуге комуникација

          
 Осигурање имовине 

        9 422 Трошкови  путовања 

          
 

Трошкови службених путовања у 
земљи

          
 

Трошкови службених путовања у 

иностранство

        10 423 Услуге по уговору

          
 Усл

          
 Услуге рекламе и пропаганде

          
 

Објављивање тендера и 

информативних огласа

          
 

Накнаде члановима управних, 
надзорних одбора и комисија

          
 Стручне услуге

          
 Остале стручне услуге

          
 Репрезентација

          
 Поклони

          
 Остале опште услуге 

        11 425 Текуће поправке и одржавање

          
 

Текуће поправке и одржавање опреме 

за саобраћај

        12 426 Материјал

          
 Канцеларијски материјал

          
 

Стручна литература за редовне 

потребе запослених

          
 Материјал за саобраћај 

          
 Материјал за посебне намене

        13 465 Остале дотације и трансфери

        14 481 Дотације невладиним организацијама

          
 Дотације политичким странкама

        15 482 Порези, обавезне таксе и казне

          
 Регистарција возила
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
12.223.250 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

12.223.250 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови 

и спољни послови 
12.223.250 

Плате и додаци запослених и 

функционера 
970.000 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
174.000 

Накнаде у натури 14.000 

Поклони за децу запослених 4.000 

Превоз на посао и са посла - маркица 10.000 

Социјална давања запосленима 10.000 

Накнаде за запослене 50.000 

Накнаде  трошкова за превоз на посао 
и са посла 

50.000 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
0 

Посланички  додатак 2.616.000 

Стални трошкови 270.000 

Услуге комуникација 200.000 

Осигурање имовине -возила 70.000 

Трошкови  путовања  60.000 

Трошкови службених путовања у 
земљи 

40.000 

Трошкови службених путовања у 

иностранство 
20.000 

Услуге по уговору 5.550.000 

Услуге информисања  1.900.000 

Услуге рекламе и пропаганде 500.000 

Објављивање тендера и 

информативних огласа 
300.000 

Накнаде члановима управних, 
надзорних одбора и комисија 

600.000 

Стручне услуге 250.000 

Остале стручне услуге 50.000 

Репрезентација 1.300.000 

Поклони 250.000 

Остале опште услуге  400.000 

Текуће поправке и одржавање 300.000 

Текуће поправке и одржавање опреме 

за саобраћај 
300.000 

Материјал 1.536.000 

Канцеларијски материјал 150.000 

Стручна литература за редовне 

потребе запослених 
50.000 

Материјал за саобраћај - гориво 1.200.000 

Материјал за посебне намене 136.000 

Остале дотације и трансфери 313.250 

Дотације невладиним организацијама 250.000 

Дотације политичким странкама 250.000 

Порези, обавезне таксе и казне 110.000 

Регистарција возила 100.000 
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9 10 11 

      

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

0 0 970.000 

0 0 174.000 

0 0 14.000 

0 0 4.000 

0 0 10.000 

0 0 10.000 

0 0 50.000 

0 0 50.000 

0 0 0 

0 0 2.616.000 

0 0 270.000 

0 0 200.000 

0 0 70.000 

0 0 60.000 

0 0 40.000 

0 0 20.000 

0 0 5.550.000 

0 0 1.900.000 

0 0 500.000 

0 0 300.000 

0 0 600.000 

    250.000 

0 0 50.000 

0 0 1.300.000 

0 0 250.000 

0 0 400.000 

    300.000 

    300.000 

0 0 1.536.000 

0 0 150.000 

0 0 50.000 

    1.200.000 

    136.000 

0 0 313.250 

0 0 250.000 

0 0 250.000 

    110.000 

    100.000 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

 

Р
а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
р

о
гр

а
м

ск
а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

П
о
зи

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

ск
а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

1 2 3 4 5 6 

          
 Обавезне такс

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 110

          01 Приходи из буџета

          
 

 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО 1.

          01 Приходи из буџета

          
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 

Локална Самоуправа 

          01 Приходи из бу

2 1.1.       
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 

САМОУПРАВА

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) 

самоуправе и гр

    110     
 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови

и спољни послови

        16 411 
Плате и додаци запослених и 

функционера

        17 412 
Социј

послодавца

        18 413 Накнаде у натури

        19 414 Социјална давања запосленима

        20 415 Накнаде за запослене

          
 

Накнаде  трошкова за превоз на

и са посла

        21 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи

        22 417 Посланички  додатак

        23 421 Стални трошкови 

          
 Услуге комуникација

          
 Осигурање имовине 

        24 422 Трошкови путовања

          
 

Трошкови службених путовања у 

земљи

          
 

Трошкови службених путовања у 
иностранство

        25 425 Текуће поправке и одржавање

          
 

Текуће поправке и одржавање опреме 

за саобраћај

        26 426 Материјал

          
 Материјал за саобраћај 

          
 Материјал за посебне намене

        27 465 Остале дотације и трансфери

        28 482 Порези, обавезне таксе и казне

          
 Регистарција возила

          
 Обавезне т

        29 512 Машине и опрема

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

          01 Приходи из буџета

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО 2.

TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 
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Обавезне таксе 10.000 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 110 
  

Приходи из буџета 12.223.250 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 
12.223.250 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО 1. 
  

Приходи из буџета 12.223.250 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. 12.223.250 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 - Програм 15, 

Локална Самоуправа - ПА 0001 
12.223.250 

Приходи из буџета 12.223.250 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
  

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
7.139.200 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

7.139.200 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискaлни послови 

и спољни послови 
7.139.200 

Плате и додаци запослених и 

функционера 
3.550.000 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
635.000 

Накнаде у натури 10.000 

Социјална давања запосленима 10.000 

Накнаде за запослене 0 

Накнаде  трошкова за превоз на посао 

и са посла 
0 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
0 

Посланички  додатак 1.122.200 

Стални трошкови  280.000 

Услуге комуникација 270.000 

Осигурање имовине -возила 10.000 

Трошкови путовања 180.000 

Трошкови службених путовања у 

земљи 
160.000 

Трошкови службених путовања у 
иностранство 

20.000 

Текуће поправке и одржавање 200.000 

Текуће поправке и одржавање опреме 

за саобраћај 
200.000 

Материјал 560.000 

Материјал за саобраћај - гориво 500.000 

Материјал за посебне намене 60.000 

Остале дотације и трансфери 572.000 

Порези, обавезне таксе и казне 20.000 

Регистарција возила 15.000 

Обавезне таксе 5.000 

Машине и опрема 0 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110   

Приходи из буџета 7.139.200 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО 2. 
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    10.000 

    0 

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

    0 

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

0 0 12.223.250 

    0 

0 0 7.139.200 

0 0 7.139.200 

0 0 7.139.200 

0 0 3.550.000 

0 0 635.000 

0 0 10.000 

0 0 10.000 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 1.122.200 

0 0 280.000 

0 0 270.000 

    10.000 

0 0 180.000 

0 0 160.000 

0 0 20.000 

0 0 200.000 

    200.000 

0 0 560.000 

0 0 500.000 

0 0 60.000 

    572.000 

0 0 20.000 

0 0 15.000 

0 0 5.000 

0 0 0 

      

0 0 7.139.200 

    0 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 

Локална 

          01 Приходи из буџета

          
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.

3 1.1.       
 ОПШТИНСКА УПРАВА

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 

САМОУПРАВА

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) 

самоуправе и градских општина

    130     
 ОПШТЕ УСЛУГЕ

        30 411 Плате и додаци 

          
 Зараде запослених

        31 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца

        32 413 Накнаде у натури

          
 Поклони за децу за

          
 Превоз на посао и са посла 

        33 414 Социјална давања запосленим

          
 

Исплата накнада за време 
одсуствовања са посла

          
 Отпремнине 

          
 

Помоћ у медицинском лечењу запосл. 

или члана уже породице
 

          
 Остале помоћи у запосленима

        34 415 Накнаде за запослене

          
 

Накнаде  трошкова за превоз на посао 

и са посла

          
 Остале накнаде за запослене

        35 416 
Награде, бонуси и остали посебни 

расходи

          
 Јубиларне награде

          
 Заштитник права пацијената

        36 421 Стални трошкови

          
 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга

          
 Услуге за електричну енергију

          
 
 Услуге грејања

          
 Услуге водовода и канализације

          
 Услуге редовног одржавања и старања

          
 Услуге комуникација

          
 0сигурање имовине

          
 

0сигурање имовине

прегистрацији
 

          
 Закуп имовине и опреме

          
 Остали трошкови

        37 422 Трошкови путовања

          
 

Трошкови службених путовања у 
земљи

          
 

Трошкови службених путовања у 

иностранство

        38 423 Услуге по уговору

          
 Услуге одржавања софтвера

          
 Услуге одржавања рачунара
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 - Програм 15, 

Локална Самоуправа - ПА 0001 
7.139.200 

Приходи из буџета 7.139.200 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. 7.139.200 

ОПШТИНСКА УПРАВА 108.784.167 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
94.484.167 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

90.834.167 

ОПШТЕ УСЛУГЕ   

Плате и додаци запослених 34.450.000 

Зараде запослених 34.450.000 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

6.170.000 

Накнаде у натури 370.000 

Поклони за децу запослених 70.000 

Превоз на посао и са посла - маркица 300.000 

Социјална давања запосленим 2.820.500 

Исплата накнада за време 
одсуствовања са посла 

1.500.000 

Отпремнине  1.165.500 

Помоћ у медицинском лечењу запосл. 

или члана уже породице 
80.000 

Остале помоћи у запосленима 75.000 

Накнаде за запослене 1.500.000 

Накнаде  трошкова за превоз на посао 

и са посла 
1.500.000 

Остале накнаде за запослене 0 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
562.000 

Јубиларне награде 462.000 

Заштитник права пацијената 100.000 

Стални трошкови 16.896.000 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
800.000 

Услуге за електричну енергију 2.800.000 

Услуге грејања 
7.700.000 

Услуге водовода и канализације 900.000 

Услуге редовног одржавања и старања 1.750.000 

Услуге комуникација 2.500.000 

0сигурање имовине 350.000 

0сигурање имовине-возила при 

прегистрацији 
0 

Закуп имовине и опреме 84.000 

Остали трошкови 12.000 

Трошкови путовања 400.000 

Трошкови службених путовања у 
земљи 

400.000 

Трошкови службених путовања у 

иностранство 
0 

Услуге по уговору 3.400.000 

Услуге одржавања софтвера 1.000.000 

Услуге одржавања рачунара 100.000 
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9 10 11 

0 0 7.139.200 

0 0 7.139.200 

0 0 7.139.200 

0 450.000 109.234.167 

0 450.000 109.234.167 

0 450.000 106.484.167 

      

0 0 34.450.000 

0 0 34.450.000 

0 0 6.170.000 

0 0 370.000 

0 0 70.000 

0 0 300.000 

0 0 2.820.500 

0 0 1.500.000 

0 0 1.165.500 

0 0 80.000 

0 0 75.000 

0 0 1.500.000 

0 0 1.500.000 

0 0 0 

0 0 562.000 

0 0 462.000 

0 0 100.000 

0 0 16.896.000 

0 0 800.000 

0 0 2.800.000 

0 0 7.700.000 

0 0 900.000 

0 0 1.750.000 

0 0 2.500.000 

0 0 350.000 

    0 

0 0 84.000 

    12.000 

0 0 400.000 

0 0 400.000 

0 0 0 

0 0 3.400.000 

0 0 1.000.000 

0 0 100.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
 

Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
 

200.000 0 0 200.000 

          
 Остале опште услуге  2.100.000 0 0 2.100.000 

          
 Поклони 0 0 0 0 

        39 424 Специјализоване услуге 1.920.000 0 450.000 2.370.000 

          
 Остале медицинске услуге 100.000 0 0 100.000 

          
 Геодетске услуге 

 

200.000 0 0 200.000 

          
 Остале специјализоване услуге 1.120.000 0 0 1.120.000 

          
 Стручна пракса -суфинансирање 

 

500.000 0 0 500.000 

          
 

Пројекти из области управљања 

имовином 
0 0 450.000 450.000 

        40 425 Текуће поправке и одржавање 
 

3.000.000 0 0 3.000.000 

          
 

Текуће поправке и одрж. зграда и 
објеката-инвестиције 
 

1.300.000 0 0 1.300.000 

          
 

Остале услуге и матер. за текуће 

поправке и одрж. зграда 
500.000     500.000 

          
 

Текуће поправке и одрж.опреме за 
саобраћај 

600.000 0 0 600.000 

          
 Одржавање возила 0 0 0 0 

          
 

Текуће поправке и 
одрж.административне опреме 

600.000 0 0 600.000 

        41 426 Материјал 3.730.000 0 0 3.730.000 

          
 Канцеларијски материјал 1.500.000 0 0 1.500.000 

          
 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
600.000 0 0 600.000 

          
 Материјал за саобраћај - гориво 1.000.000 0 0 1.000.000 

          
 

Расходи за радну униформу ( одећа и 

ципеле) 
50.000 0 0 50.000 

          
 Алат и инвентар -гуме 80.000 0 0 80.000 

          
 

 

Материјал за посебне намене 
 

500.000 0 0 500.000 

        42 465 Остале дотације и трансфери 3.690.000     3.690.000 

    130   43 482 Порези, обавезне таксе и казне 1.760.000 0 0 1.760.000 

          
 Регистарција возила 100.000 0 0 100.000 

          
 Обавезне таксе 1.600.000 0 0 1.600.000 

          
 Новчане казне и пенали 60.000 0 0 60.000 

        44 483 
Новчане казне и пенали по решењима 

судова  
100.000 0 0 100.000 

        45 484 Накнаде штете за повреде или штету 
насталу услед ел. непог. 

600.000 0 0 600.000 

          
 

Накнаде штете услед елементарних 

непогода 
500.000 0 0 500.000 

          
 
 Накнаде штете од дивљачи 

100.000 0 0 100.000 

        46 499 Средства резерве 7.365.667 0 0 7.365.667 

          
 Стална буџетска резерва 1.265.667 0 0 1.265.667 

          
 Текућа буџетска резерва 6.100.000 0 0 6.100.000 

        47 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 0 0 300.000 

        48 512 Машине и опрема 500.000 0 0 500.000 

        49 515 
 Остала нематеријална основна 

средства 
200.000 0 0 200.000 

        50 541 Земљиште 1.100.000     1.100.000 

    130   51 481 Дотације невладиним организацијама 3.700.000 0 0 3.700.000 

      0901   
 

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
3.050.000 0 0 3.050.000 
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      0901-0005   
 

Програмска активност 0005 (ПА 

0005) - Активности Црвеног крста 
2.800.000 0 0 2.800.000 

          
 Црвени крст - Топола 2.800.000 0 0 2.800.000 

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001)-Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

900.000 0 0 900.000 

          
 Дотације осталим удружењима 900.000 0 0 900.000 

      0901-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Подршка социо-

хуманитарним организацијама 
200.000 0 0 200.000 

    090   52 481 
Дотације удружењима из области 
социјалне заштите 

200.000 0 0 200.000 

      1301   
 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
6.000.000 0 0 6.000.000 

      1301-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

6.000.000 0 0 6.000.000 

    810   53 481 Дотације спорстким удружењима 6.000.000 0 0 6.000.000 

      1501   
 

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
5.250.000 0 0 5.250.000 

      1501-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - подстицај за развој 

предузетништва 
250.000 0 0 250.000 

        54 515 
Оснивачки улог ''Стари Опленац'' 
Топола 

250.000 0 0 250.000 

      0602-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Управљање јавним дугом 
2.250.000 0 0 2.250.000 

    170     
 Трансакције јавног дуга 2.250.000 0 0 2.250.000 

        55 441 
Отплате камате домаћим пословним 

банкама 
1.200.000     1.200.000 

        56 611 
Отплата главнице  домаћим пословним 
банкама 

1.050.000     1.050.000 

      0901-0004   
 

Програмска активност 0004 (ПА 

0004) - Саветодавно-терапијске и 

социјално едукативне услуге 
50.000 0 0 50.000 

    660   57 424 
Пројекти из области праћења 

остваривања родне равнопр. 
50.000 0 0 50.000 

          
 

Фонд за подстицај развоја пословног 

сектора 
5.000.000     5.000.000 

      1501-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - подршка постојећој привреди 
5.000.000 0 0 5.000.000 

    620   58 424 
Фонд за подстицај развоја пословног 
сектора 

5.000.000     5.000.000 

      0602-0007   
 

Програмска активност 0007 (ПА 

0007) - Канцеларија за младе 
500.000 0 0 500.000 

          
 Канцеларија за младе 500.000 0 0 500.000 

    820   59 424 Специјализоване услуге 500.000 0 0 500.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 090,130,660,810 
        

          01 Приходи из буџета 108.784.167 0 0 108.784.167 

          06 
Донације од међународних 
организација 

0   450.000 450.000 

          
 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 

090,130,660,810 
108.784.167 0 0 108.784.167 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 Програм 15, 

Локална Самоуправа 
94.484.167 0 450.000 94.934.167 

          01 Приходи из буџета 94.484.167 0   94.484.167 

          06 
Донације од међународних 

организација 
    450.000   

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11, 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

3.050.000 0 0 3.050.000 

          01 Приходи из буџета 3.050.000 0 0 3.050.000 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
6.000.000 0 0 6.000.000 

          01 Приходи из буџета 6.000.000 0 0 6.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3 - 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
5.250.000 0 0 5.250.000 

          01 Приходи из буџета 5.250.000 0 0 5.250.000 

          
 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА 

ДРУГОМ МЕСТУ 
13.850.000 0 11.921.100 25.771.100 

      0901   
 

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
11.350.000 0 11.921.100 23.271.100 

    090   60 465 Остале дотације и трансфери  4.880.000 0 0 4.880.000 

      0901-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Прихватилишта, прихватне 

станице и друге врсте смештаја 

1.600.000 0 0 1.600.000 

          
 

Проширена права ,смештај деце, и 

трошк.вештач.преко   ЦСР 
1.600.000 0 0 1.600.000 

      0901-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Социјалне помоћи 
3.280.000 0 0 3.280.000 

          
 

Средства за социјално становање у 

заштићеним условима 
180.000 0 0 180.000 

          
 Услуге из области социјалне заштите 1.500.000 0 0 1.500.000 

          
 

Остала социјална давања-једнократне 

помоћи 
1.200.000 0 0 1.200.000 

          
 

Остале дотације и трансфери по 
решењима и споразумима 

400.000 0 0 400.000 

      0901-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Подршка социо-

хуманитарним организацијама 
2.070.000 0 6.803.000 8.873.000 

          
 

Пројекти из области социјалне 

заштите-ПУК 
2.070.000 0 6.803.000 8.873.000 

        61 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 246.802 246.802 

        62 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 0 44.290 44.290 

        63 421 Стални трошкови 0 0 35.000 35.000 

        64 422 Трошкови путовања 0 0 203.033 203.033 

        65 423 Услуге по уговору 1.820.000 0 4.254.400 6.074.400 

        66 424 Специјализоване услуге 0 0 371.500 371.500 

        67 425 Текуће поправке и одржавање 0 0 60.000 60.000 

        68 426 Материјал 250.000 0 853.225 1.103.225 

        69 463 
Текући трансф.осталим нивоима 

власти(Општине -партнери) 
0 0 734.750 734.750 

        70 512 Машине и опрема 0 0 0 0 

      0901-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Социјалне помоћи 
2.500.000 0 0 2.500.000 

    090   71 472 
Накнаде за социјалне заштиту из 

буџета 
2.500.000 0 0 2.500.000 

          
 Путни трошкови ученика  700.000 0 0 700.000 

          
 Остале помоћи у школовању 1.200.000 0 0 1.200.000 

          
 Једнократне накнаде у натури 600.000 0 0 600.000 

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
2.500.000 0 0 2.500.000 

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

2.500.000 0 0 2.500.000 

    940   72 472 Студентске стипендије 2.500.000 0 0 2.500.000 

      0901-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Социјалне помоћи 
1.900.000 0 5.118.100 7.018.100 
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    090     
 

Пројекти из области соц.заштите и 

избеглице и расељена лица 
1.900.000 0 5.118.100 7.018.100 

        73 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 265.000 265.000 

        74 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
0 0 47.500 47.500 

        75 421 Стални трошкови 0 0 7.000 7.000 

        76 422 Трошкови путовања 0 0 70.000 70.000 

        77 423 Услуге по уговору 0 0 286.600 286.600 

        78 424 Специјализоване услуге 0 0 450.000 450.000 

        79 426 Материјал 0 0 0 0 

        80 472 
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 

1.900.000 0 3.992.000 5.892.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 090 и 940 
      0 

          01 Приходи из буџета 13.850.000 0 0 13.850.000 

          06 
Донације од међународних 

организација 
    11.921.100 11.921.100 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 и 940 13.850.000 0 0 13.850.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11, 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

11.350.000 0 11.921.100 23.271.100 

          01 Приходи из буџета 11.350.000 0 11.921.100 12.798.100 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 Програм 15, 

Локална Самоуправа 
2.500.000 0 0 2.500.000 

          01 Приходи из буџета 2.500.000 0 0 2.500.000 

    630     
 Водоснабдевање 83.750.000 0 0 65.000.000 

      0601   
 ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 83.750.000 0 0   

        81 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предуз. и организ. 
26.000.000 0 0 26.000.000 

      0601-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Водоснабдевање 
17.000.000 0 0 17.000.000 

          4511 
Текуће субвенције јавним нефинанс. 

предуз. и организ. 
17.000.000 0 0 17.000.000 

          4512 Капиталне  субвенције јавним 

нефинанс. предуз. и организ. 
9.000.000 0 0 9.000.000 

      0601-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Управљање отпадним водама 
4.100.000 0 0 4.100.000 

          
 

Капиталне субвенције - кредит за 

камион кипер 
1.500.000     1.500.000 

          
 

Капиталне субвенције - набавка новог 
камиона 

2.600.000     2.600.000 

      0601-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Одржавање депонија 
3.700.000 0 0 3.700.000 

          
 

Капиталне субвенције - кредит за 
камион смећар 

3.700.000     3.700.000 

      0601-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Водоснабдевање 
1.200.000 0 0 1.200.000 

          
 

Капиталне субвенције - Лизинг за 

возило ФАП 
1.200.000     1.200.000 

        82 424 Специјализоване услуге 30.000.000 0 0 30.000.000 

      0601-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Одржавање депонија 
10.000.000 0 0 10.000.000 

          
 

Специјализоване услуге - Одржавање 

депонија 
10.000.000     10.000.000 

      0601-0008   
 

Програмска активност 0008 (ПА 

0008) - Јавна хигијена 
14.700.000 0 0 14.700.000 

          
 

Специјализоване услуге 14.700.000     14.700.000 
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      0601-0009   
 

Програмска активност 0009 (ПА 

0009) - Уређење и одржавање 

зеленила 
5.300.000 0 0 5.300.000 

          
 

Специјализоване услуге 5.300.000     5.300.000 

      0601-0017   
 

Проjeкат 0017 (П 0017) - Изградња 

канализационе мреже-слив 4-

Божурња 
9.000.000 0 0 9.000.000 

        83 511 Зграде и грађевински објекти 9.000.000 0 0 9.000.000 

      0601-0018   
 

Проjeкат 0018 (П 0018) - 

Реконструкција водоводне линије-

Крива Бара 
5.000.000 0 0 5.000.000 

        84 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000     5.000.000 

      0601-0019   
 

Проjeкат 0019 (П 0019) - Изградња 

водоводне линије -Р3 - Шумадијска 

улица 
250.000 0 0 250.000 

        85 511 Зграде и грађевински објекти 250.000     250.000 

      0601-0020   
 

Проjeкат 0020 (П 0020) - Изградња 

фекалне канализације у улици 

Софије Ристић 
4.000.000 0 0 4.000.000 

        86 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000     4.000.000 

      0601-0021   
 

Проjeкат 0021 (П 0021) -Изградња 

фекалне канализације  у улици 

Владимира Карића 
3.000.000 0 0 3.000.000 

        87 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000     3.000.000 

      0601-0022   
 

Проjeкат 0022 (П 0022) - Изградња 

канализационе мреже- слив 1 -  

Љубесело 
6.500.000 0 0 6.500.000 

        88 511 Зграде и грађевински објекти 6.500.000     6.500.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 630 
      0 

          01 Приходи из буџета 83.750.000 0 0 83.750.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 83.750.000 0 0 83.750.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0601 ПРОГРАМ 2 - 

Комунална делатност 
83.750.000 0 0 83.750.000 

          01 Приходи из буџета 83.750.000 0 0 83.750.000 

          
 

 ''ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА,, - ЈП Топола 
123.336.000 0 0 123.336.000 

  1.2. 620     
 

Развој заједнице 123.336.000 0 0 123.336.000 

      0701   
 

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
98.604.000 0 0 98.604.000 

      0701-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 3.000.000 0 0 
3.000.000 

        89 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000 0 0 3.000.000 

      0701-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Одржавање путева 
92.504.000 0 0 92.504.000 

        90 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.724.000 0 0 5.724.000 

        91 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1.025.000 0 0 1.025.000 

        92 414 Социјална давања запосленима 300.000 0 0 300.000 

        93 415 Накнаде за запослене 45.000 0 0 45.000 

        94 416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

253.000 0 0 253.000 

        95 421 Стални трошкови 11.846.000 0 0 11.846.000 

        96 422 Трошкови путовања 4.000 0 0 4.000 

        97 423 Услуге по уговору 2.090.000 0 0 2.090.000 

        98 424 Специјализоване услуге 1.200.000 0 0 1.200.000 

        99 425 Текуће поправке и одржавање 67.753.000 0 0 67.753.000 

        100 426 Материјал 970.000 0 0 970.000 

        101 465 Остале дотације и трансфери 794.000 0 0 794.000 
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        102 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 0 0 100.000 

        103 483 
Новчане казне и пенали по решењима 

судова 
100.000 0 0 100.000 

        104 484 
Накнаде штете услед елементарних 
непогода 

100.000 0 0 100.000 

        105 485 
Накн. штете за повреде или штету 

нанету од стране држ. орг. 
100.000 0 0 100.000 

        106 512 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      0701-0003   
 

Проjeкат 0003 (П 0003) - 

Реконструкција улице поред 

изворишта кречана 3.100.000 0 0 
3.100.000 

        107 511 Зграде и грађевински објекти 3.100.000 0 0 3.100.000 

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
6.130.000 0 0 6.130.000 

      0602-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Управљање јавним дугом 
6.130.000 0 0 6.130.000 

        108 441 
Отплате камате домаћим пословним 
банкама 

1.000.000 0 0 1.000.000 

        109 611 
Отплата главнице  домаћим пословним 

банкама 
5.130.000 0 0 5.130.000 

      0601   
 ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 9.880.000 0 0 9.880.000 

      0601-0010   
 

Програмска активност 0010 (ПА 

0010) - Јавна расвета 
380.000 0 0 380.000 

        110 425 Текуће поправке и одржавање 380.000 0 0 380.000 

      0601-0015 
  

Проjeкат 0015 (П 0015) - 

Реконструкција, рационализација и 

одржавање јавне расвете 
7.500.000 0 0 7.500.000 

        111 511 Зграде и грађевински објекти 7.500.000 0 0 7.500.000 

      0601-0016 

  

Проjeкат 0016 (П 0016) - 

Експропријација земљишта за 

гробље 2.000.000 0 0 
2.000.000 

        112 541 Земљиште 2.000.000 0 0 2.000.000 

      1301   
 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
4.050.000 0 0 4.050.000 

      1301-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Одржавање спортске 

инфраструктуре 
50.000 0 0 50.000 

        113 511 Зграде и грађевински објекти 50.000 0 0 50.000 

      1301-0004 
  

Проjeкат 0004 (П 0004) - Изградња 

спортског игралишта у Маскару 
2.500.000 0 0 2.500.000 

        114 511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000 0 0 2.500.000 

      1301-0005 

  

Проjeкат 0005 (П 0005) - 

Реконструкција спортског 

игралишта у Доњој Трешњевици 
1.500.000 0 0 1.500.000 

        115 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000     1.500.000 

      1101   
 

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1.552.000 0 0 1.552.000 

      1101-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 
1.552.000 0 0 1.552.000 

        116 515 Нематеријална улагања 1.552.000 0 0 1.552.000 

      1501   
 

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
3.120.000 0 0 3.120.000 

      1501-0005   
 

Програмска активност 0005 (ПА 

0005) - Финансијска подршка 

локалном економском развоју 
120.000 0 0 120.000 

        117 511 Зграде и грађевински објекти 120.000 0 0 120.000 

      1501-0006 
  

Проjeкат 0006 (П 0006) - Набавка и 

уградња трафоа 
3.000.000 0 0 3.000.000 

        118 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000 0 0 3.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 620 
      0 

          01 Приходи из буџета 120.336.000 0 0 120.336.000 
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          01 
Приходи из буџета - по програму 
саобраћај 

3.000.000   0 3.000.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 123.336.000 0 0 123.336.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.2. 
        

          01 Приходи из буџета 120.336.000     120.336.000 

          01 
Приходи из буџета - по програму 

саобраћај 
3.000.000 0 0 3.000.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2. 123.336.000 0 0 123.336.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0601 ПРОГРАМ 2 - 

Комунална делатност 
9.880.000 0 0 9.880.000 

          01 Приходи из буџета 9.880.000 0 0 9.880.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
6.130.000 0 0 6.130.000 

          01 Приходи из буџета 6.130.000 0 0 6.130.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ  7 - 

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
98.604.000 0 0 98.604.000 

          01 Приходи из буџета 98.604.000 0 0 98.604.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14 - 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
4.050.000 0 0 4.050.000 

          01 Приходи из буџета 4.050.000 0 0 4.050.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1 - 

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1.552.000 0 0 1.552.000 

          01 Приходи из буџета 1.552.000 0 0 1.552.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3 - 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
3.120.000 0 0 3.120.000 

          01 Приходи из буџета 120.000 0 0 120.000 

          
 

Проjeкат 0006 (П 0006) - Набавка и 

уградња трафоа 
3.000.000 0 0 3.000.000 

  1.3.       
 

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
6.000.000 0 0 6.000.000 

    560     
 Заштита животне средине 6.000.000 0 0 6.000.000 

      0401   
 

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
6.000.000 0 0 6.000.000 

      0401-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Управљање заштитом 

животне средине и природних 

вредности 

6.000.000 0 0 6.000.000 

        119 424 Специјализоване услуге 6.000.000 0 0 6.000.000 

          
 

Финансир.програма из обл. зашт. жив. 
средине 

6.000.000 0 0 6.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 560 
      0 

          01 Приходи из буџета 6.000.000 0 0 6.000.000 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 0 0 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 6.000.000 0 0 6.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6 - 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
6.000.000 0 0 6.000.000 

          01 Приходи из буџета 6.000.000 0 0 6.000.000 

  1.4.       
 

ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
3.000.000 0 0 3.000.000 

    360     
 Јавни ред и безбедност 3.000.000 0 0 3.000.000 

      0701   
 

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
3.000.000 0 0 3.000.000 
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      0701-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Одржавање путева 
3.000.000 0 0 3.000.000 

        120 424 
Остале специјализоване услуге - 50% 

по програму 
3.000.000 0 0 3.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7 - 

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
3.000.000 0 0 3.000.000 

          01 Приходи из буџета 3.000.000 0 0 3.000.000 

  1.5.       
 

ПРОГРАМИ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
100.000 0 0 100.000 

    360     
 Јавни ред и безбедност 100.000 0 0 100.000 

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
100.000 0 0 100.000 

      0602-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

100.000 0 0 100.000 

        121 424 Остале специјализоване услуге  100.000 0 0 100.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 360 
3.100.000 0 0 3.100.000 

          01 Приходи из буџета 3.100.000 0 0 3.100.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
100.000 0 0 100.000 

          01 Приходи из буџета 100.000 0 0 100.000 

  1.6.       
 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.194.168 0 0 5.194.168 

    160     
 

Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту 
5.194.168 0 0 5.194.168 

      0602   
 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
5.194.168 0 0 5.194.168 

      0602-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Месне заједнице 
5.194.168 0 0 5.194.168 

        122 421 Стални трошкови 254.168 0 0 254.168 

        123 422 Трошкови путовања 0 0 0 0 

        124 423 Услуге по уговору 240.000 0 0 240.000 

        125 424 Специјализоване услуге 0 0 0 0 

        126 425 Текуће поправке и одржавање 3.960.000 0 0 3.960.000 

        127 425 
Пројекти у области инфраструктуре - 

НИП 
0 0 0 0 

        128 426 Материјал 0 0 0 0 

        129 472 
Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
480.000 0 0 480.000 

        130 481 Донације невладиним организацијама 0 0 0 0 

        131 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 0 0 

        132 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
0 0 0 0 

        133 484 
Накнада штете услед елементарних 

непогода 
0 0 0 0 

        134 511 Зграде и грађевински објекти 260.000 0 0 260.000 

        135 511 
Пројекти у области инфраструктуре - 
НИП 

0 0 0 0 

        136 512 Мaшине и опрема 0 0 0 0 

        137 541 Земљиште 0 0 0 0 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 160 
      0 

          01 Приходи из буџета 5.194.168 0 0 5.194.168 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 5.194.168 0 0 5.194.168 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.5. 
      0 

          01 Приходи из буџета 5.194.168 0 0 5.194.168 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.4. 5.194.168 0 0 5.194.168 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
5.194.168 0 0 5.194.168 

          01 Приходи из буџета 5.194.168 0 0 5.194.168 

  1.6.       
 

КУЛТУРА 23.483.971 910.245 680.000 25.074.216 

    820     
 Услуге културе 23.483.971 910.245 680.000 25.074.216 

          
 

Библиотека ,,Радоје Домановић,, - 

Топола 
11.707.000 373.845 0 12.080.845 

      1201   
 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 11.707.000 373.845 0 12.080.845 

  
    1201-0001   

 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалних 

установа културе 
9.387.000 343.845 0 9.730.845 

        138 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.908.000 55.000   4.963.000 

          
 Зараде запослених 4.908.000 55.000   4.963.000 

        139 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
879.000 9.845   888.845 

        140 413 Накнаде у натури 60.000 10.000   70.000 

          
 Месечне карте 60.000 10.000   70.000 

        141 414 Социјална давања запосленима 150.000 10.000   160.000 

        142 415 Накнаде за запослене 102.000 12.000   114.000 

          
 Превоз радника 102.000 12.000   114.000 

        143 416 
Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
80.000 3.000   83.000 

          
 

Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 
80.000 3.000   83.000 

        144 421 Стални трошкови 660.000 13.500   673.500 

          
 Трошкови платног промета 65.000 5.000   70.000 

          
 Енергетске услуге 350.000 3.000   353.000 

          
 Трошкови комуналних услуга 25.000 2.000   27.000 

          
 Трошкови комуникација 100.000 1.500   101.500 

          
 Трошкови осигурања 120.000 2.000   122.000 

        145 422 Трошкови путовања 30.000 25.000   55.000 

          
 Трошкови дневница 30.000 25.000   55.000 

        146 423 Услуге по уговору 641.000 83.000   724.000 

          
 Компјутерске услуге 11.000 5.000   16.000 

          
 

Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

20.000 20.000   40.000 

          
 Услуге информисања 20.000 30.000   50.000 

          
 Стручне услуге 500.000 7.000   507.000 

          
 Репрезентација 20.000 15.000   35.000 

          
 Остале опште услуге 70.000 6.000   76.000 

          
 Поклони 0 0   0 

          
 Услуге образовања,културе и спорта 320.000 30.000   350.000 

          
 Липовачка колонија 0     0 

        147 425 Текуће поправке и одржавање 190.000 10.000   200.000 

          
 Одржавање зграде 150.000 5.000   155.000 

          
 Одржавање опреме 40.000 5.000   45.000 

        148 426 Материјал 197.000 50.500   247.500 

          
 Канцеларијски материјал 45.000 10.000   55.000 

          
 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
80.000 2.500   82.500 

        

  
 

Материјал за образовање, културу и 
спорт 

15.000 8.000   23.000 

          
 Материјал за одржавање хигијене 25.000 15.000   40.000 

          
 Материјал за посебне намене 32.000 15.000   47.000 
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        149 465 Остале дотације и трансфери 660.000 0 0 660.000 

        150 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000 12.000   62.000 

        151 511 Пројекти у области културе 0 0   0 

        152 512 Машине и опрема 390.000 10.000   400.000 

        153 515 Набавка књига 390.000 40.000   430.000 

      1201-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву 
320.000 30.000 0 350.000 

        154 424 Специјализоване услуге 320.000 30.000   350.000 

      1201-0003   
 

Пројекат 0003 (П 0003) - Санација и 

адаптација спомен куће Радоја 

Домановића у Овсишту 
2.000.000 0 0 2.000.000 

        155 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 0   2.000.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 820 
      0 

          01 Приходи из буџета 11.707.000 0 0 11.707.000 

          04 Сопствени приходи 0 373.845 0 373.845 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 11.707.000 373.845 0 12.080.845 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
11.707.000 373.845 0 12.080.845 

          01 Приходи из буџета 11.707.000 373.845 0 9.730.845 

  1.7.       
 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 11.776.971 536.400 680.000 12.993.371 

    820     
 Услуге културе 11.776.971 536.400 680.000 12.993.371 

      1201   
 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 11.776.971 536.400 680.000 12.993.371 

      1201-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање локалних 

установа културе 
7.826.971 316.400 0 8.143.371 

        156 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.240.418 30.000 0 3.270.418 

        157 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
580.035 5.400 0 585.435 

        158 413 Накнаде у натури 10.000 10.000 0 20.000 

        159 414 Социјална давања запосленима 121.000 5.000 0 126.000 

        160 415 Накнаде за запослене 250.000 10.000 0 260.000 

          
 Превоз радника 250.000 10.000 0 260.000 

        161 416 
Награде,бонуси и остали посебни 
расходи 

35.000 5.000 0 40.000 

        162 421 Стални трошкови 610.000 34.000 0 644.000 

          
 Трошкови платног промета 90.000 15.000 0 105.000 

          
 Енергетске услуге 350.000 5.000 0 355.000 

          
 Трошкови комуналних услуга 30.000 2.000 0 32.000 

          
 Трошкови комуникација 100.000 10.000 0 110.000 

          
 Трошкови осигурања 40.000 2.000 0 42.000 

        163 422 Трошкови путовања 100.000 30.000 0 130.000 

          
 Трошкови дневница 100.000 30.000 0 130.000 

        164 423 Услуге по уговору 1.545.000 115.000 0 1.660.000 

          
 Компјутерске услуге 60.000 10.000 0 70.000 

          
 

Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

35.000 20.000 0 55.000 

          
 Услуге информисања 400.000 10.000 0 410.000 

          
 Стручне услуге 400.000 50.000   450.000 

          
 Репрезентација 150.000 15.000 0 165.000 
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 Остале опште услуге 500.000 10.000 0 510.000 

        165 425 Текуће поправке и одржавање 350.000 25.000 0 375.000 

          
 Одржавање зграде 300.000 15.000 0 315.000 

          
 Одржавање опреме 50.000 10.000 0 60.000 

        166 426 Материјал 195.000 42.000 0 237.000 

          
 Канцеларијски материјал 50.000 10.000 0 60.000 

          
 

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

65.000 5.000 0 70.000 

          
 

Материјал за образовање, културу и 

спорт 
10.000 2.000 0 12.000 

          
 Материјал за одржавање хигијене 30.000 5.000 0 35.000 

          
 Материјал за посебне намене 40.000 20.000 0 60.000 

        167 465 Остале дотације и трансфери 425.518 0 0 425.518 

        168 482 Порези,обавезне таксе и казне 15.000 5.000 0 20.000 

        169 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0 

        170 512 Машине и опрема 350.000 0 0 350.000 

      1201-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Подстицај културном и 

уметничком, стваралаштву 
2.450.000 220.000 0 2.670.000 

        171 424 
Остали програми у култури-
активности 

2.450.000 220.000 0 2.670.000 

      1201-0004   
 

Пројекат 0004 (П 0004) - 

Манифестација "Бадњи дан - 

Божић" 
300.000 0 80.000 380.000 

        172 424 Остали програми у култури 300.000 0 80.000 380.000 

      1201-0005   
 

Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција 

програма "Тополско лето 2015" 
150.000 0 0 150.000 

        172 424 Остали програми у култури 150.000     150.000 

      1201-0006   
 

Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал 

хорова и хорске музике 
100.000 0 0 100.000 

        172 424 Остали програми у култури 100.000     100.000 

      1201-0007   
 

Пројекат 0007 (П 0007) - Ликовна 

колонија -Липовац 
250.000 0 200.000 450.000 

        175 424 Остали програми у култури 250.000   200.000 450.000 

      1201-0008   
 

Пројекат 0008 (П 0008) - Фестивал 

Дуо драме 
500.000 0 400.000 900.000 

        176 424 Остали програми у култури 500.000 0 400.000 900.000 

      1201-0009   
 

Пројекат 0009 (П 0009) - 

Видовдански рок концерт 
200.000 0 0 200.000 

        177 424 Остали програми у култури 200.000     200.000 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 820 
  0 0 0 

          01 Приходи из буџета 11.776.971 0 0 11.776.971 

          04 Сопствени приходи 0 536.400 0 536.400 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0   680.000 680.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 11.776.971 536.400 680.000 12.993.371 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ  1.6 и 1.7. 
      0 

          01 Приходи из буџета 23.483.971 0   23.483.971 

          04 Сопствени приходи 0 910.245 0 910.245 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0   680.000 680.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.6 и  1.7. 23.483.971 910.245 680.000 25.074.216 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13 - 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
11.776.971 536.400 680.000 12.993.371 
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          01 Приходи из буџета 11.776.971 0 0 11.776.971 

          04 Сопствени приходи 0 536.400 0 536.400 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 680.000 680.000 

  1.8.       
 ФИЗИЧКА КУЛТУРА 13.550.732 2.400.000 0 15.950.732 

      1301   
 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
13.550.732 2.400.000 0 15.950.732 

          
 

Јавна установа СОФК 

,,Карађорђе,,Топола 
12.550.732 2.400.000 0 14.950.732 

    810     
 Услуге рекреације и спорта 12.550.732 2.400.000 0 14.950.732 

      1301-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

9.050.732 2.400.000 0 11.450.732 

        178 411 Плате, додаци и накнаде запослених 440.000 0 0 440.000 

        179 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

79.000 0 0 79.000 

        180 421 Стални трошкови 532.000 80.000 0 612.000 

          
 Провизија 90.000 10.000 0 100.000 

          
 Енергетске услуге 132.000 30.000 0 162.000 

          
 Осигурање играча и чланова клуба 40.000 0 0 40.000 

          
 Трошкови комуналних услуга 180.000 20.000 0 200.000 

          
 Трошкови комуникација 90.000 20.000 0 110.000 

        181 422 Трошкови путовања 250.000 500.000 0 750.000 

        182 423 Услуге по уговору 815.000 210.000 0 1.025.000 

          
 Административне услуге 394.000 80.000 0 474.000 

          
 Компјутерске услуге 145.000 0 0 145.000 

          
 Стручне услуге 60.000 30.000 0 90.000 

          
 Репрезентација 120.000 100.000   220.000 

          
 Остале опште услуге 96.000 0   96.000 

        183 424 Специјализоване услуге 5.650.000 1.010.000 0 6.660.000 

          
 Услуге спорта 5.650.000 1.010.000 0 6.660.000 

        184 425 Текуће поправке и одржавање 544.732 130.000 0 674.732 

        185 426 Материјал 180.000 70.000 0 250.000 

          
 Канцеларијски материјал 20.000 10.000 0 30.000 

          
 Матријал за саобраћај 80.000 20.000 0 100.000 

          
 

Медицински и лабораторијски 

материјали 
20.000 0 0 20.000 

          
 

Материјал за одрж.хигијене и 

угоститељство 
40.000 20.000 0 60.000 

          
 Материјал за посебне намене 20.000 20.000 0 40.000 

        186 465 Остале дотације и трансфери 60.000 0 0 60.000 

        

187 512 Машине и опрема 500.000 400.000 0 900.000 

    
  1301-0004   

 

Пројекат 0004 (П 0004) - 

Реконструкција фудбалског терена 

ФК Карађорђе 3.000.000 0 0 
3.000.000 

        188 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000     3.000.000 

      

1301-0005   
 

Пројекат 0005 (П 0005) - Извођење 

противпожарне и громобранске 

заштите на балон сали 
500.000 0 0 500.000 

        189 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 0 0 500.000 

      1301-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Одржавање спортске 

инраструктуре 
1.000.000 0 0 1.000.000 
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 Инвестиције из области спорта 1.000.000 0 0 1.000.000 

        

190 481 Дотације спорстким удружењима 1.000.000 0 0 1.000.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 810 
        

          01 Приходи из буџета 13.550.732 0 0 13.550.732 

          04 Сопствени приходи 0 2.400.000 0 2.400.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 13.550.732 2.400.000 0 15.950.732 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.8. 
      0 

          01 Приходи из буџета 13.550.732 0 0 13.550.732 

          01 Приходи из буџета 13.550.732 0 0 13.550.732 

          04 Сопствени приходи 0 2.400.000 0 2.400.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.8. 27.101.464 2.400.000 0 29.501.464 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14 - 

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
13.550.732 2.400.000 0 15.950.732 

          01 Приходи из буџета 13.550.732 0 0 13.550.732 

          04 Сопствени приходи 0 2.400.000 0 2.400.000 

  1.9.       
 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

          
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

,,СОФИЈА РИСТИЋ,,  ТОПОЛА 
40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

    911     
 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ         

      2001   
 

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

      2001-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање 

предшколских установа 
39.193.301 8.523.500 14.475.756 62.192.557 

        191 411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.500.053 460.000 6.823.338 29.783.391 

        192 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
4.027.502 82.340 1.221.377 5.331.219 

        193 413 Накнаде у натури 60.000 20.000 30.000 110.000 

          
 Месечне карте 60.000 20.000 30.000 110.000 

        194 414 Социјална давања запосленима 222.000 66.000 1.800.000 2.088.000 

        195 415 Накнаде  трошкова за запослене 600.000 0 500.000 1.100.000 

        196 416 Јубиларне награде 870.000 0 0 870.000 

        197 421 Стални трошкови 4.670.000 412.000 915.000 5.997.000 

          
 Трошкови платног промета 20.000 50.000 260.000 330.000 

          
 Енергетске услуге 4.200.000 50.000 400.000 4.650.000 

          
 Комуналне услуге 300.000 80.000 90.000 470.000 

          
 Трошкови комуникација 50.000 150.000 50.000 250.000 

          
 Трошкови осигурања 100.000 50.000 85.000 235.000 

          
 Остали трошкови 0 32.000 30.000 62.000 

        198 422 Трошкови путовања 22.000 200.000 87.000 309.000 

        199 423 Услуге по уговору 735.000 1.053.000 585.000 2.373.000 

          
 Административне услуге 30.000 20.000 10.000 60.000 

          
 Компјутерске услуге 70.000 50.000 40.000 160.000 

          
 

Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
200.000 50.000 140.000 390.000 

          
 Услуге информисања 30.000 33.000 0 63.000 

          
 Стручне услуге 150.000 50.000 22.000 222.000 

          
 Репрезентација 55.000 150.000 73.000 278.000 
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 Поклони 0 0 0 0 

          
 Остале опште услуге 200.000 700.000 300.000 1.200.000 

        200 424 Специјализоване услуге 570.000 50.000 160.000 780.000 

        201 425 Текуће одржавање 1.000.000 567.000 435.000 2.002.000 

          
 Одржавање зграда 300.000 217.000 165.000 682.000 

          
 Одржавање опреме 700.000 350.000 270.000 1.320.000 

        202 426 Материјал 640.000 4.976.000 786.500 6.402.500 

          
 Канцеларијски материјал 80.000 100.000 100.000 280.000 

          
 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
130.000 76.000 119.500 325.500 

          
 Материјал за саобраћај - гориво 10.000 200.000 67.000 277.000 

          
 

Материјал за образовање, културу и 
спорт 

150.000 100.000 400.000 650.000 

          
 

Материјал за одрж.хигијене и 

угоститељство 
70.000 4.400.000 50.000 4.520.000 

          
 Материјал за посебне намене 200.000 100.000 50.000 350.000 

        203 465 Остале дотације и трансфери 2.306.746 47.160 699.541 3.053.447 

        204 472 
Накнада за социјалну заштиту из 

буџета 
60.000 0 0 60.000 

        205 482 Порези,обавезне таксе иказне 30.000 70.000 33.000 133.000 

        

206 512 Машине и опрема 880.000 520.000 400.000 1.800.000 

    

  2001-0002   
 

Пројекат 0002 (П 0002) - Израда 

пројектне документације за 

проширивање вртића 
1.170.000 100.000 0 1.270.000 

        207 511 Зграде и грађевински објекти 1.170.000 100.000   1.270.000 

      2001-0003   
 

Пројекат 0003 (П 0003) - Изградња 

пешачких стаза са рампама 
600.000 0 0 600.000 

        208 511 Зграде и грађевински објекти 600.000       

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 911 
      0 

          01 Приходи из буџета 40.963.301 0 0 40.963.301 

          04 Сопствени приходи 0 8.623.500 0 8.623.500 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 14.475.756 14.475.756 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.9. 
        

          01 Приходи из буџета 40.963.301 0 0 40.963.301 

          04 Сопствени приходи 0 8.623.500 0 8.623.500 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 14.475.756 14.475.756 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.9. 40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

          
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

          01 Приходи из буџета 40.963.301 0 0 40.963.301 

          04 Сопствени приходи 0 8.623.500 0 8.623.500 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 14.475.756 14.475.756 

  1.10. 912     
 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 36.295.522 0 0 36.295.522 

  
  

  2002   
 

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
36.295.522 0 0 36.295.522 

          
 ОШ ,,Карађорђе,, - Топола 11.492.000 0 0 11.492.000 

        209 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
11.492.000 0 0 11.492.000 
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  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
9.892.000 0 0 9.892.000 

          
 Накнаде у натури 650.000 0 0 650.000 

          
 Социјална давања запосленима 25.000 0 0 25.000 

          
 Накнаде трошкова за запослене 1.027.000 0 0 1.027.000 

          
 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
550.000 0 0 550.000 

          
 Стални трошкови 4.790.000 0 0 4.790.000 

          
 Трошкови путовања 150.000 0 0 150.000 

          
 Услуге по уговору 478.000 0 0 478.000 

          
 Специјализоване услуге 230.000 0 0 230.000 

          
 Текуће поправке и одржавање 782.000 0 0 782.000 

          
 Материјал 540.000 0 0 540.000 

          
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

470.000 0 0 470.000 

          
 Порези,обавезне таксе иказне 100.000 0 0 100.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      2002-0002   
 

Пројекат 0002 (П 0002) - Замена 

столарије и санација канализационе 

мреже (ЕИБ) 
1.600.000 0 0 1.600.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 1.600.000 0 0 1.600.000 

          
 

ОШ ,,Милан Благојевић,, - 

Наталинци 
5.029.522 0 0 5.029.522 

        210 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
5.029.522 0 0 5.029.522 

  

  

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
4.569.522 0 0 4.569.522 

          
 Накнаде у натури 132.544 0 0 132.544 

          
 Социјална давања запосленима 17.000 0 0 17.000 

          
 Накнаде трошкова  за запослене 827.330 0 0 827.330 

        

  
 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
203.000 0 0 203.000 

          
 Стални трошкови 1.577.100 0 0 1.577.100 

          
 Трошкови путовања 23.000 0 0 23.000 

          
 Услуге по уговору 281.000 0 0 281.000 

          
 Специјализоване услуге 75.900 0 0 75.900 

          
 Текуће поправке и одржавање 773.148 0 0 773.148 

          
 Материјал 416.900 0 0 416.900 

          
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

102.600 0 0 102.600 

          
 Порези, обавезне таксе и казне 40.000 0 0 40.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      2002-0003   
 

Пројекат 0003 (П 0003) - 

Реконструкција крова у матичној 

школи 
460.000 0 0 460.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 460.000 0 0 460.000 

          
 

ОШ ,,Милутин Јеленић,, - Горња 

Трнава 
5.141.000 0 0 5.141.000 

        211 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
5.141.000 0 0 5.141.000 

  

  

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
4.228.000 0 0 4.228.000 

          
 Накнаде у натури 650.000 0 0 650.000 
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 Социјална давања запосленима 22.000 0 0 22.000 

          
 Накнаде трошкова  за запослене 920.000 0 0 920.000 

          
 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
50.000 0 0 50.000 

          
 Стални трошкови 1.269.000 0 0 1.269.000 

          
 Трошкови путовања 17.000 0 0 17.000 

          
 Услуге по уговору 140.000 0 0 140.000 

          
 Специјализоване услуге 80.000 0 0 80.000 

          
 Текуће поправке и одржавање 420.000 0 0 420.000 

          
 Материјал 460.000 0 0 460.000 

          
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
50.000 0 0 50.000 

          
 Порези, обавезне таксе и казне 50.000 0 0 50.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      2002-0004   
 

Пројекат 0004 (П 0004) - 

Реконструкција школе у ПО 

Светлић и израда мокрог чвора 
913.000 0 0 913.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 913.000 0 0 913.000 

          
 ОШ ,,Сестре Радовић,, - Белосавци 6.792.000 0 0 6.792.000 

        212 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
6.792.000 0 0 6.792.000 

  

  

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
4.592.000 0 0 4.592.000 

          
 Накнаде у натури 450.000 0 0 450.000 

          
 Социјална давања запосленима 16.000 0 0 16.000 

          
 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 0 0 1.200.000 

          
 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
20.000 0 0 20.000 

          
 Стални трошкови 1.500.000 0 0 1.500.000 

          
 Трошкови путовања 50.000 0 0 50.000 

          
 Услуге по уговору 400.000 0 0 400.000 

          
 Специјализоване услуге 50.000 0 0 50.000 

        

  
 Текуће поправке и одржавање 380.000 0 0 380.000 

          
 Материјал 290.000 0 0 290.000 

          
 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 96.000 0 0 
96.000 

          
 Порези, обавезне таксе иказне 40.000 0 0 40.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      2002-0005   
 

Пројекат 0005 (П 0005) - 

Реконструкција таванице, крова и 

санотарног чвора (ЕИБ) 
2.200.000 0 0 2.200.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 2.200.000 0 0 2.200.000 

          
 

ОШ ,,Живко Томић,, - Доња 

Шаторња 
4.807.000 0 0 4.807.000 

        213 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 
4.807.000 0 0 4.807.000 

  

  

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
4.763.000 0 0 4.763.000 

          
 Накнаде у натури 164.000 0 0 164.000 

          
 Социјална давања запосленима 12.000 0 0 12.000 

          
 Накнаде трошкова  за запослене 1.182.000 0 0 1.182.000 

          
 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
200.000 0 0 200.000 
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 Стални трошкови 2.070.000 0 0 2.070.000 

          
 Трошкови  путовања 30.000 0 0 30.000 

          
 Услуге по уговору 102.000 0 0 102.000 

          
 Специјализоване услуге 130.000 0 0 130.000 

          
 Текуће поправке и одржавање 250.000 0 0 250.000 

          
 Материјал 441.000 0 0 441.000 

    
      

 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
64.000 0 0 64.000 

          
 Порези,обавезне таксе иказне 18.000 0 0 18.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

      2002-0006   
 

Пројекат 0006 (П 0006) - Израда 

санитарног чвора у издвојеном 

одељењу у Пласковцу (ЕИБ) 
44.000 0 0 44.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 44.000 0 0 44.000 

    

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
2.500.000 0 0 2.500.000 

        214 422 Трошкови превоза 2.500.000 0 0 2.500.000 

    
      

 
Путни трошкови ученика основних 
школа 

2.500.000 0 0 2.500.000 

        215 463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 534.000 0 0 
534.000 

    

  2002-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање основних 

школа 
534.000 0 0 534.000 

    
      

 

Музичка школа ,,Петар Илић,, - 

Аранђеловац 534.000 0 0 
534.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 912       0 

          01 Приходи из буџета 36.295.522 0 0 36.295.522 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 36.295.522 0 0 36.295.522 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.10.       
0 

          01 Приходи из буџета 36.295.522 0 0 36.295.522 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.10. 36.295.522 0 0 36.295.522 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9 - 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 36.295.522 0 0 
36.295.522 

          01 Приходи из буџета 36.295.522 0 0 36.295.522 

  1.11.       
 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.730.000 0 0 8.730.000 

    920     
 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.730.000 0 0 8.730.000 

    
  2003   

 

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 8.730.000 0 0 
8.730.000 

    

  2003-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање средњих 

школа 8.530.000 0 0 
8.530.000 

    
      

 
Техничка школа ,,Краљ Петар I,, - 

Топола 8.730.000 0 0 
8.730.000 

    
    216 463 

Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 8.730.000 0 0 
8.730.000 

          
 Накнаде у натури 700.000 0 0 700.000 

          
 Социјална давања запосленима 50.000 0 0 50.000 

          
 Накнада за запослене 850.000 0 0 850.000 

        

  
 

Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 250.000 0 0 250.000 

          
 Стални трошкови 2.698.000 0 0 2.698.000 

          
 Трошкови путовања 128.000 0 0 128.000 

          
 Услуге по уговору 509.000 0 0 509.000 

          
 Специјализоване услуге 200.000 0 0 200.000 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  51 

 

Р
а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
р

о
гр

а
м

ск
а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

П
о
зи

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

ск
а
 

к
л

а
си

ф
и

к
а
ц

и
ја

 

О    П    И    С 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

б
у
џ

ет
а
  
0
1
- 

I 

С
р

ед
ст

в
а
 и

з 

со
п

ст
в

ен
и

х
 

и
зв

о
р

а
 0

4
 

С
р

ед
ст

в
а
  
и

з 

о
ст

а
л

и
х
 и

зв
о
р

а
 

(1
3
 и

 о
ст

а
л

о
) 

У
К

У
П

Н
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
 Текуће поправке и одржавање 1.330.000 0 0 1.330.000 

          
 Материјал 1.382.000 0 0 1.382.000 

    
      

 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 190.000 0 0 
190.000 

          
 Порези, обавезне таксе иказне 43.000 0 0 43.000 

          
 Машине и опрема 100.000 0 0 100.000 

          
 Култивисана имовина 50.000     50.000 

          
 Нематеријална имовина 50.000 0 0 50.000 

    

  2003-0002   
 

Пројекат 0002 (П 0002) - 

Реконструкција крова - трема на 

згради школске економије 200.000 0 0 
200.000 

          
 Зграде и грађевински објекти 200.000 0 0 200.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 920 0     0 

          01 Приходи из буџета 8.730.000 0 0 8.730.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 8.730.000 0 0 8.730.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.11.       
0 

          01 Приходи из буџета 8.730.000 0 0 8.730.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.11. 8.730.000 0 0 8.730.000 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10 - 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.730.000 0 0 
8.730.000 

          01 Приходи из буџета 8.730.000 0 0 8.730.000 

  1.12.       
 ЗДРАВСТВО 2.500.000 0 0 2.500.000 

    

760     
 

ЗДРАВСТВО 

НЕКВАЛИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ 2.500.000 0 0 
2.500.000 

    
  1801   

 

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.500.000 0 0 
2.500.000 

    

  1801-0001   
 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 2.500.000 0 0 

2.500.000 

        217 465 Остале дотације и трансфери 2.500.000 0 0 2.500.000 

          
 Дом здравља ,,Свети Ђорђе,, - Топола 2.500.000 0 0 2.500.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 760       0 

          01 Приходи из буџета 2.500.000 0 0 2.500.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 2.500.000 0 0 2.500.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.12. 2.500.000 0 0 
2.500.000 

          01 Приходи из буџета 2.500.000 0 0 2.500.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.12. 2.500.000 0 0 2.500.000 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12 - 

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 2.500.000 0 0 

2.500.000 

          01 Приходи из буџета 2.500.000 0 0 2.500.000 

  1.13.       
 ТУРИЗАМ 13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

      1502   
 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

    
473     

 
Туристичка организација 

,,Опленац,, - Топола 5.476.464 1.320.415 0 
6.796.879 

    
  1502-0001   

 
Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Управљање развојем туризма 4.576.464 1.320.415 0 
5.896.879 

        218 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1.849.860 92.089 0 1.941.949 

    
    219 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 331.104 18.326 0 349.430 

        220 413 Накнаде у натури 10.000 10.000 0 20.000 
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        221 414 Социјална давања запосленима 50.000 0 0 50.000 

        222 415 Накнаде  трошкова за запослене 110.000       

    
    223 416 

Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 0 0 0 
0 

        224 421 Стални трошкови 789.000 140.000 0 929.000 

          
 Трошкови платног промета 50.000 50.000 0 100.000 

          
 Енергетске услуге 150.000 0 0 150.000 

          
 Комуналне услуге 30.000 0 0 30.000 

          
 Услуге комуникација 75.000 80.000 0 155.000 

          
 Трошкови осигурања 40.000   0 40.000 

          
 Закуп имовине и опреме 444.000 10.000 0 454.000 

        225 422 Трошкови путовања 265.000 60.000 0 325.000 

        226 423 Услуге по уговору 805.000 530.000 0 1.335.000 

          
 Административне услуге 5.000 50.000 0 55.000 

          
 Компјутерске услуге 50.000 30.000 0 80.000 

    
      

 

Услуге образовања и усавршавање 

запослених 250.000 0 0 250.000 

          
 Стручне услуге   350.000     

          
 Услуге информисања 400.000 0 0 400.000 

          
 Репрезентација 100.000 100.000 0 200.000 

        227 425 Текуће поправке и оджавање 60.000   0 60.000 

        228 426 Материјал 105.000 65.000 0 170.000 

          
 Канцеларијски материјал 90.000 50.000 0 140.000 

          
 Материјал за одржавање хигијене 15.000 15.000 0 30.000 

        229 465 Остале дотације и трансфери 96.500 0 0 96.500 

        230 482 Порези, обавезне таксе и казне 15.000 5.000 0 20.000 

        231 511 Зграде и гређевински објекти 50.000 0 0 50.000 

        232 512 Машине и опрема 40.000 0 0 40.000 

        233 523 Залихе робе за даљу продају 0 400.000   400.000 

    
  1502-0002   

 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Туристичка промоција 550.000 0 0 
550.000 

        234 423 Стручне услуге-учешће на сајмовима 550.000     550.000 

    

  1502-0003   
 

Пројекат 0003 (П 0003) - Мрежа 

изузетних дестинација - шанса за 

развој туристичких потенцијала 

општине Топола 70.000 0 0 

70.000 

        235 423 Стручне услуге 70.000     70.000 

    
  1502-0004   

 

Пројекат 0004 (П 0004) - Развој 

рецептивног туризма кроз јачање 

капацитета сеоског туризма 280.000 0 0 
280.000 

        236 423 Стручне услуге 280.000     280.000 

    

  1502-0005   
 

Пројекат 0005 (П 0005) - Културно 

туристичка манифестација 

''Опленачка берба'' 8.000.000 0 0 
8.000.000 

    
      

 
Културно туристичка 

манифестација ''Опленачка берба'' 8.000.000 0 0 
8.000.000 

        237 421 Стални трошкови 150.000 0 0 150.000 

        238 423 Услуге по уговору 5.250.000 0 0 5.250.000 

        239 424 Специјализоване услуге 2.200.000 0 0 2.200.000 

        240 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 0 0 50.000 

        241 426 Материјал 150.000 0 0 150.000 

        242 512 Машине и опрема 200.000 0 0 200.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 473       
0 

          01 Приходи из буџета 13.476.464 0 0 13.476.464 
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          04 Сопствени приходи 0 1.320.415 0 1.320.415 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.13. И 1.14 13.476.464 1.320.415 0 
14.796.879 

          01 Приходи из буџета 13.476.464 0 0 13.476.464 

          04 Сопствени приходи 0 1.320.415 0 1.320.415 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.13.и 1.14 13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4 - 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 13.476.464 1.320.415 0 
14.796.879 

          01 Приходи из буџета 13.476.464 0 0 13.476.464 

          04 Сопствени приходи 0 1.320.415 0 1.320.415 

  1.14. 
      

 
СРЕДСТВА ЗА 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ СЕЛА 11.500.000 0 0 
11.500.000 

    421     
 ПОЉОПРИВРЕДА 11.500.000 0 0 11.500.000 

    
  0101   

 

ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 11.500.000 0 0 
11.500.000 

    
  0101-0001   

 

Програмска активност 0001 (ПА 

0001) - Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 3.600.000 0 0 
3.600.000 

        243 424 Специјализоване услуге 3.600.000 0 0 3.600.000 

    
      

 
Агенција за рурални развој општине 
Топола 3.600.000 0 0 

3.600.000 

        

  
 

Остали подстицаји из области 

пољопривреде 7.900.000 0 0 7.900.000 

    

  0101-0002   
 

Програмска активност 0002 (ПА 

0002) - Подстицај пољопривредној 

производњи 3.162.000 0 0 
3.162.000 

        

244 451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организац. 3.162.000 0 0 
3.162.000 

      

0101-0003   
 

Програмска активност 0003 (ПА 

0003) - Рурални развој 3.800.000 0 0 
3.800.000 

        245 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 0 0 2.000.000 

        246 426 Материјал 1.800.000 0 0 1.800.000 

      

0101-0004   
 

Пројекат 0004 (П 0004) - Формирање 

ЛАГ-а за рурални развој 338.000 0 0 338.000 

        

247 451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организац. 338.000 0 0 
338.000 

      

0101-0005   
 

Пројекат 0005 (П 0005) - Израда 

стратегије пољопривреде и руралног 

развоја Општине Топола 400.000 0 0 
400.000 

        

248 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организац. 400.000 0 0 
400.000 

      

0101-0006   
 

Пројекат 0006 (П 0006) - Едукација 

пољопривредника 200.000 0 0 
200.000 

        

249 451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организац. 200.000 0 0 
200.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ 421       
0 

          01 Приходи из буџета 11.500.000 0 0 11.500.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 11.500.000 0 0 11.500.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ГЛАВУ 1.14.       
0 

          01 Приходи из буџета 11.500.000 0 0 11.500.000 

          
 УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.14. 11.500.000 0 0 11.500.000 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5 - 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 11.500.000 0 0 
11.500.000 

          01 Приходи из буџета 11.500.000 0 0 11.500.000 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО   3       
0 

          01 Приходи из буџета   485.514.325 0 0 485.514.325 

    
      01 

Приходи из буџета- део наменских 

средстава - еко фонд 6.000.000 0 0 6.000.000 

    
      04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 0 13.254.160 0 

13.254.160 

    
      06 

Донације од међународних 

организација 0 0 12.371.100 12.371.100 

    
      01 

Приходи из буџета - по програму 
саобраћај 3.000.000 0 0 

3.000.000 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 15.155.756 15.155.756 

          
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 494.514.325 13.254.160 27.526.856 535.295.341 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПО 

ПРОГРАМИМА ЗА РАЗДЕО 3.       
  

    
      

 

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1.552.000 0 0 
1.552.000 

          01 Приходи из буџета   1.552.000 0 0 1.552.000 

          
 

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 93.630.000 0 0 93.630.000 

          01 Приходи из буџета   93.630.000 0 0 93.630.000 

    
      

 

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 8.370.000 0 0 
8.370.000 

          01 Приходи из буџета   5.370.000 0 0 5.370.000 

          
 

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

          01 Приходи из буџета   13.476.464 0 0 13.476.464 

    
      04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 0 1.320.415 0 

1.320.415 

    
      

 

ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 11.500.000 0 0 11.500.000 

          01 Приходи из буџета   11.500.000 0 0 11.500.000 

    
      

 

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.000.000 0 0 6.000.000 

          01 Приходи из буџета   6.000.000 0 0 6.000.000 

    
      

 

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 101.604.000 0 0 101.604.000 

          01 Приходи из буџета   101.604.000 0 0 101.604.000 

    
      

 

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 40.963.301 8.623.500 14.475.756 
64.062.557 

          01 Приходи из буџета   40.963.301 0 0 40.963.301 

    
      04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 0 8.623.500 0 

8.623.500 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 14.475.756 14.475.756 

    
      

 

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 36.295.522 0 0 
36.295.522 

          01 Приходи из буџета   36.295.522 0 0 36.295.522 

    
      

 

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 8.730.000 0 0 
8.730.000 

          01 Приходи из буџета   8.730.000 0 0 8.730.000 

    
      

 

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 14.400.000 0 11.921.100 
26.321.100 

          01 Приходи из буџета   14.400.000 0 11.921.100 26.321.100 

    
      

 

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.500.000 0 0 2.500.000 

          01 Приходи из буџета   2.500.000 0 0 2.500.000 

          
 

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 23.483.971 910.245 680.000 25.074.216 

          01 Приходи из буџета   23.483.971 373.845 0 23.857.816 

    
      04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 536.400 0 536.400 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          07 Трансфери  од других нивоа власти 0 0 680.000 680.000 

    
      

 
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 23.600.732 2.400.000 0 
26.000.732 

    
      01 

Приходи из буџета   23.600.732 0 0 
23.600.732 

    
      04 Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 2.400.000 0 
2.400.000 

    
      

 
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 108.408.335 0 450.000 108.858.335 

    
      01 

Приходи из буџета   108.408.335 0 0 108.408.335 

    
      06 Донације од међународних 

организација 0 0 450.000 
450.000 

4 1.1. 
      

 
ОПШТИНСКИ ЈАВНИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ       
0 

    330     
 СУДОВИ 2.150.000 0 0 2.150.000 

    
  0602   

 

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 2.150.000 0 0 
2.150.000 

    

  0602-0004   
 

Програмска активност 0004 (ПА 

0004) - Општинско јавно 

правобранилаштво 2.150.000 0 0 

2.150.000 

        250 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.410.000 0 0 1.410.000 

    
    251 412 Социјални доприноси на терет 

запослених 253.000 0 0 
253.000 

        252 413 Накнаде у натури 0 0 0 0 

        253 414 Социјална давања запосленима 20.000 0 0 20.000 

        254 415 Накнада трошкова за запослене 0 0 0 0 

    
    255 416 

Награда запосленима и остали посебни 
расходи 0 0 0 

0 

        256 421 Стални трошкови 20.000 0 0 20.000 

          
 Услуге комуникација 20.000 0 0 20.000 

        257 422 Трошкови путовања 30.000 0 0 30.000 

        258 423 Услуге по уговору  20.000 0 0 20.000 

        259 426 Материјал 165.000 0 0 165.000 

          
 Канцеларијски материјал 30.000     30.000 

          
 Стручна литература 80.000 0 0 80.000 

          
 Материјал за саобраћај - гориво 50.000     50.000 

          
 Материјал за посебне намене 5.000     5.000 

    
    260 465 

Остале дотације и трансфери 190.000     190.000 

        261 512 Машине и опрема 42.000 0 0 42.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ФУНКЦИЈУ   330       
  

          01 Приходи из буџета 2.150.000 0 0 2.150.000 

          
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ    330 2.150.000 0 0 2.150.000 

    
      

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

РАЗДЕО 4.       
0 

          01 Приходи из буџета 2.150.000 0 0 2.150.000 

    

      
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 2.150.000 0 0 
2.150.000 

          01 Приходи из буџета 2.150.000 0 0 2.150.000 

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. 2.150.000 0 0 2.150.000 

            УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4 516.026.775 13.254.160 27.526.856 556.807.791 
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РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА 

ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
Шифра 

Назив Циљ Индикатор 
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рб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 

1 1101   

ПРОГРАМ 1 - 
ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

            1.552.000 0 0 1.552.000 

2   
1101-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Стратешко, 
просторно и 
урбанистичко 
планирање 

Израда планске 
и урбанистичко-

техничке 
докуменатције 

Број усвојених 
планова 
детаљне       

регулације 

0 4 0 0 1.552.000 0 0 1.552.000 

3 0601   
ПРОГРАМ 2 - 
Комунална 
делатност 

            93.630.000 0 0 93.630.000 

4   
0601-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Водоснабдева
ње 

1.Максимална 
могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услигама 
комунлане 
делатности    
2. Набавка  
теретног 
транспортног 
камиона  за 
потребе 
водоснабдев 

Степен 
покривености 
корисника 
(домаћинства,ус
танове, 
привредни 
субјекти и др.) 
услугама 
комуналне 
делатности  

30 42 42 42 18.200.000 0 0 18.200.000 

5   
0601-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Управљање 
отпадним 
водама 

Адекватан  
квалитет 
пружених 
услуга 
комуналне 
делатности 

Број 
интервенција на 
канализационој 
мрежи 

20 28 28 28 4.100.000 0 0 4.100.000 

6   
0601-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
Одржавање 
депонија 

1.Адекватан  
квалитет 
пружених 
услуга  чврстог 
отпада кроз 
набавку 
камиона 
смећара 2. 
Максималма 
могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама  
уклањања 
отпада  

1- Укупна 
количина 
скупљеног 
отпада                                            
2. Степен 
покривености  
корисника 
услугама 
управљања 
отпадом 

2691 
тоне                 
30% 

3000 
тоне               
30% 

3000 
тоне               
30% 

3000 
тоне               
30% 

13.700.000 0 0 13.700.000 

7   
0601-
0008 

Програмска 
активност 0008 
(ПА 0008) - 
Јавна хигијена 

Адекватан  
квалитет 
пружених 
услуга 
одржавања 
чистоће јавних 
површина 

Динамика 
чишћена јавних 
површина 

Дневно Дневно Дневно Дневно 14.700.000 0 0 14.700.000 

8   
0601-
0009 

Програмска 
активност 0009 
(ПА 0009) - 
Уређење и 
одржавање 
зеленила 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила  

Укупан број  м2 
зелене 
површине на 
којој се уређује и 
одржава 
зеленило  

15000м2 15000м2 15000м2 15000м2 5.300.000 0 0 5.300.000 

9   
0601-
0010 

Програмска 
активност 0010 
(ПА 0010) - 
Јавна расвета 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
комуналне 
делатности  

Степен уштеде 
ел. Енергије  у 
јавној расвети на 
територији 
општине Топола 
( изражен у %) 

20 55 60 60 380.000 0 0 380.000 

10   
0601-
0015 

Проjeкат 0015 (П 
0015) - 
Реконструкција, 
рационализација 
и одржавање 
јавне расвете 

Адекватан 
квалитет 
пружених 
услуга јавне 
расвете 

Укупан број 
светиљки које су 
замењене 
савременијим  
( изражено у %) 

0 100 0 0 7.500.000 0 0 7.500.000 
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рб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 

11   
0601-
0016 

Проjeкат 0016 
(П 0016) - 
Експропријациј
а земљишта за 
гробље 

Изузимање 
парцеле за 
потребе 
проширења 
гробља 

Проширивање 
постојећег 
гробља  у складу 
са ПДР  

3.50.00ha 3.90.00ha 3.90.00ha 3.90.00ha 2.000.000 0 0 2.000.000 

12   
0601-
0017 

Проjeкат 0017 
(П 0017) - 
Канализација 
Божурња 

Изградња 
водоводне 
линије  ради 
максималне 
покривености 
корисника 

Број км мреже 0 2км 0 0 9.000.000 0 0 9.000.000 

13   
0601-
0018 

Проjeкат 0018 
(П 0018) - АЦЦ 
Крива бара 

Замена 
посојеће 
водоводне 
линије  ради  
квалитетнијег 
водоснабдева-
ња  

Укупна дужина  0 2км 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 

14   
0601-
0019 

Проjeкат 0019 
(П 0019) - 
Водоводна 
линија - 
Шумадијска 
улица 

Изградња 
водоводне 
линије  ради 
максималне 
покривености 
корисника 

 Укупна дужина 
изградње 
водоводне 
линије 

0 800 м 0 0 250.000 0 0 250.000 

15   
0601-
0020 

Проjeкат 0020 
(П 0020) - 
Канализација у 
улици Софије 
Ристић 

Изградња 
канализационе 
мреже  ради 
максималне 
покривености  
корисника и 
територије 

 Укупна дужина 
изградње 
водоводне 
линије 

0 700м 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000 

16   
0601-
0021 

Проjeкат 0021 
(П 0021) - 
Канализација у 
улици 
Владимира 
Карића 

Изградња 
канализационе 
мреже  ради 
максималне 
покривености  
корисника и 
територије 

 Укупна дужина 
изградње 
водоводне 
линије 

0 200 м 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 

17   
0601-
0022 

Проjeкат 0022 
(П 0022) - 
Канализација 
Љубесело 

Изградња 
канализационе 
мреже  ради 
максималне 
покривености  
корисника и 
територије 

 Укупна дужина 
изградње 
водоводне 
линије 

0 3 км 0 0 6.500.000 0 0 6.500.000 

18 1501   

ПРОГРАМ 3- 
ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

            8.370.000 0 0 8.370.000 

19   
1501-
0001 

Програмска 
активност 0001 
 (ПА 0001) – 
подршка 
 постојећој 
привреди 

Успоставља-ње 
сарадње 
између 
представника 
привреде и 
локалне 
самоуправе 

Број 
организованих 
партнерстава  
локалне 
привреде и ЛС  
за подршку 
локалној 
привреди 

4 5 5 5 5.000.000 0 0 5.000.000 

20   
1501-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
подстицај за 
развој 
предузетниш-
тва 

Успоставља-ње 
механизама 
подстицаја 
ради оснивања 
нових 
предузећа на 
територији 
општине уз 
учешће 
подстицаја  
локалне 
самоуправе 

Број 
новоооснованох 
предузећа на 
територрији 
општине уз 
учешће 
подстицаја 
локалне 
самоуправе 

1 1 1 1 250.000 0 0 250.000 

21   
1501-
0005 

Програмска 
активност 0005 
(ПА 0005) - 
Финансијска 
подршка 
локалном 
економском 
развоју 

Повећање 
броја 
запослености 
на територији 
града/општине 
кроз подршку 
привредном 
сектору 

Број становника 
општине који су 
запослени н 
ановим радним 
местима , а 
налазили су се 
на евиденцији 
НСЗ 

0 100 120 120 120.000 0 0 120.000 

22   
1501-
0006 

Проjeкат 0006 
(П 0006) - 
Набавка и 
уградња 
трафоа 

Унапређење 
енергетске 
инфраструкт-
уре          

Број енергетских 
објеката 
инфраструктуре 

1 1 1 1 3.000.000 0 0 3.000.000 
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23 1502   
ПРОГРАМ 4- 
РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА 

            13.476.464 1.320.415 0 14.796.879 

24   
1502-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Управљање 
развојем 
туризма 

Повећање 
капацитета 
туристичке 
организације и 
стварање  
партнерства и 
сарадње  са 
окружењима 

Број 
инцицијатива 
које Туристичка 
организација  
покренула у вези 
са пројектима 

2 3 3 4 

4.576.464 1.320.415 0 5.896.879 Постојање 
институција  које 
се бави развојем 
и промоцијом 
туристичких 
производа на 
регионалном 
нивоу 

1 2 2 3 

25   
1502-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Туристичка 
промоција 

Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде 
општине 

Број сајмова на 
којима општина 
учествује 

4 5 5 5 

550.000 0 0 550.000 
Постојање 
брошура-
флајера, 
календара 
манифестација 

17.000 18.500 19.000 19.000 

26   
1502-
0003 

Прокат 0003 (П 
0003) - Мрежа 
изузетних 
дестинација - 
шанса за 
развој 
туристичких 
потенцијала 
општине 
Топола 

Повећање 
информисаност
и јавности о 
туристичкој 
понуди 
општине кроз 
активности 
Туристичке 
органоизације и 
стратешка 
партнерства 

Број одржаних 
промотивних 
акциуја са 
туристичким 
организацијама  
из региона са 
којима се 
сарађује 

5 6 7 7 70.000 0 0 70.000 

27   
1502-
0004 

Пројекат 0004 
(П 0004) - 
Развој 
рецептивног 
туризма кроз 
јачање 
капацитета 
сеоског 
туризма 

Повећање 
квалитета  
туристучких 
услуга које се 
пружају на 
територији 
града 

Број 
регистрованих  
пружаоца услуга 

6 7 8 9 

280.000 0 0 280.000 Број уређених и 
на адекватан 
начин 
обележених 
локалитета 
(туристичка 
организација) 

5 8 10 12 

28   
1502-
0005 

Пројекат 0005 
(П 0005) - 
Културно 
туристичка 
манифестација 
''Опленачка 
берба'' 

Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде 
општине 

1. Број догађаја 
који промовишу 
туристичку 
понуду општине 
у земљи и 
иностарнству                                           

5 6 7 8 

8.000.000 0 0 8.000.000 
2. Постојање 
пропагандног 
материјала на 
више језика 

3 4 5 5 

3. Број 
наручених 
текстова или 
медијског 
представљања  

4 5 5 6 

29 0101   

ПРОГРАМ 5- 
РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВР-
ЕДЕ 

            11.500.000 0 0 11.500.000 

30   
0101-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Унапређење 
услова за 
пољопривредн
у делатност 

Стварање 
услова за 
развој и 
унапређење 
пољопривредне 
производње нс 
територији 
општине 
Топола 

Проценат 
буџетских 
средстава  који 
се издваја за 
програме развоја 
пољопривреде у 
односу на укупан 
буџет Општине 
Топола 

1,5 1,5 1,8 2,1 3.600.000 0 0 3.600.000 
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рб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 

31   
0101-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Подстицај 
пољопривредн
ој производњи 

Изградња 
одрживог, 
ефикасног и 
конкурентног 
поњопривредно
г сектора 

Број 
регистрованих 
пољоприввредни
х газдинстава 
која су користила  
права на 
локалне 
подситцаје 

95 100 105 110 3.162.000 0 0 3.162.000 

32   
0101-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
Рурални развој 

Развој 
одговарајућих 
економских 
услова у 
сеоским 
срединама  

Проценат 
буџетских 
средстава  који 
се издваја за 
програме 
руралног развоја  
у односу на 
укупан буџет 
Општине Топола 

0,4 0,4 0,7 1 

3.800.000 0 0 3.800.000 

Број набављених  
ракета 

59 51 51 51 

33   
0101-
0004 

Пројекат 0004 
(П 0004) - 
Формирање 
ЛАГ-а за 
рурални развој 

Стварање  
услова за 
убрзан рурални 
развој 

Број 
заинтересованих 
субјеката за 
формирање 
ЛАГ-а 

15 25 0 0 338.000 0 0 338.000 

34   
0101-
0005 

Пројекат 0005 
(П 0005) - 
Израда 
стратегије 
пољопривреде 
и руралног 
развоја 
Општине 
Топола 

Подизање 
капацитета 
локалне 
заједнице за 
развој 
пољопривреде 
и села 

Усвојена 
стратегија 
пољопривреде и 
руралног развоја  
Општине Топола 

0 1 0 0 400.000 0 0 400.000 

35   
0101-
0006 

Пројекат 0006 
(П 0006) - 
Едукација 
пољопривредн
ика 

Подизање 
нивоа знања 
пољопривредни
х произвођача 

Број одржаних 
едукација на 
територији 
општине Топола 

6 8 10 10 200.000 0 0 200.000 

36 0401   

ПРОГРАМ 6- 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
 

            6.000.000 0 0 6.000.000 

37   
0401-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Управљање 
заштитом 
животне 
средине и 
природних 
вредности 

Стварање 
услова за 
смањење 
негативних 
утицаја на 
животну 
средину 

Проценат 
издвајања 
буџетских 
средстава за 
заштиту животне 
средине у 
односу на укупан 
буџет општине 
Топола 

0,85 1 1 1 6.000.000 0 0 6.000.000 

38 0701   

ПРОГРАМ 7- 
ПУТНА 
ИНФРАСТРУК-
ТУРА 

            101.604.000 0 0 101.604.000 

39   
0701-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Управљање 
саобраћајном 
инфраструкту-
ром 

Развијеност 
инфраструктур
е у контексту 
доприноса 
социо-
економском 
развоју 

Одржавање 
путева 
засновано на 
стварној 
количини радова  

количина 
x 
јединица 
мере 

количина 
x 
јединиц
а мере 

количина 
x 
јединица 
мере 

количина 
x 
јединица 
мере 

3.000.000 0 0 3.000.000 

40   
0701-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Одржавање 
путева 

Одржавање 
квалитета 
путне мреже 
кроз 
реконсктрукцију  
и редовно 
одржавање 
путне 
инфраструкт-
уре 

Одржавање 
путева 
засновано на 
ваљаном 
извршењу 
радова 

испуњен 
стандард 

испуњен 
стандард 

испуњен 
стандард 

испуњен 
стандард 

95.504.000 0 0 95.504.000 

41   
0701-
0003 

Проjeкат 0003 
(П 0003) - 
Реконструкција 
улице поред 
изворишта 
кречана 

Развијеност 
инфраструкту-
ре у контексту 
доприноса 
социо-
економском 
развоју 

Дужина 
изграђених 
саобраћајница 
које су у 
надлежности 
града/општине  
 ( км) 

0 0,51 1 1 3.100.000 0 0 3.100.000 
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рб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 

42 2001   

ПРОГРАМ 8- 
ПРЕДШКОЛС-
КО 
ВАСПИТАЊЕ 

            40.963.301 8.623.500 14.475.756 64.062.557 

43   
2001-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) – 
Функциониса-
ње 
предшколских 
установа 

1. Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
са децом                                                  
2. Унапређење 
квалитета 
предшколског 
образовања и 
васпитања                                            
3. Ефикасно 
предшколско 
васпитање и 
рационална 
употреба 
средстава 

1. Просечан број 
деце у вртићу/пп                 
2.Број 
запослених који 
је добио најмање 
24 бода за 
стручно 
усавршавање                                 
3. Реални 
трошкови 
предшколског 
образовања                                     

150/189                            

31                             

21400/4300               

150/167                                  

31                                  

21400/430

0 

180/151                          

31                                  

21400/430

0             

180/159            

31                                         

21400/430

0 

39.193.301 8.523.500 14.475.756 62.192.557 

44   
2001-
0002 

Пројекат 0002 
(П 0002) - 
Израда 
пројектне 
документације 
за 
проширивање 
вртића 

Повећан 
обухват дсеце 

Број уписане 
деце 

150 150 180 180 

1.170.000 100.000 0 1.270.000 
Површина 
објекта 

1635 1635 1745 1745 

Листа чекања 70 70 40 40 

45   
2001-
0003 

Пројекат 0003 
(П 0003) - 
Изградња 
пешачких стаза 
са рампама 

Обезбеђење 
прописаних 
техничких 
услова 

Задовољство 
корисника 

не да да да 

600.000 0 0 600.000 

Омогућен 
приступ 
колицима 

не да да да 

Бр. обухваћених 
објеката 

0 2 2 2 

Обухват деце 

Бр. Уписане 
деце 

1 3 3 3 

Бр. Развојих 
група 

0 0 1 1 

46 2002   
ПРОГРАМ 9- 
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

            36.295.522 0 0 36.295.522 

47   
2002-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) – 
Функциониса-
ње основних 
школа 

Ефикасно 
основно 
образовање и 
рационална 
употреба 
средстава 

Проценат буџета 
града/општине 
издвојен за 
основно 
образовање 

5,81 7,03 7,1 7,2 31.078.522 0 0 31.078.522 

48   
2002-
0002 

Пројекат 0002 
(П 0002) - 
Замена 
столарије и 
санација 
канализационе 
мреже (ЕИБ) 

Замена 
дотрајале 
столарије ради 
обезбеђења 
бољих услова 
за рад 

1.Трошкови  
електричне 
енергије по 
метру 
квадратном                        
2. Трошкови 
угља  по метру  
квадратном 

13,9 12 12 12 

1.600.000 0 0 1.600.000 

0,03 0,028 0,028 0,028 

Подизање 
нивоа хигијене 
на виши ниво 

1. Трошкови 
средстава 
хигијене по 
метру 
квадтатном                                 
2. Трошкови 
воде по метру 
квадратном  

0,02 0,018 0,018 0,018 

0,2 0,15 0,15 0,15 

49   
2002-
0003 

Пројекат 0003 
(П 0003) - 
Реконструкција 
крова у 
матичној школи 

Омогућавање 
бољих и 
безбедних 
услова за рад у 
школи 

Трошкови 
електричне 
енергије по 
метру 
квадратном 

12,77 11,5 11,5 11,5 

460.000 0 0 460.000 

Трошкови угља 
по метру  
квадратном 

0,08 0,07 0,07 0,07 
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50   
2002-
0004 

Пројекат 0004 
(П 0004) - 
Реконструкција 
школе у ПО 
Светлић и 
израда мокрог 
чвора 

Омугаћавање 
бољих и 
безбедних 
услова за рад у 
школи 

1.Трошкови угља 
по квадратном 
метру                                          
2.Трошкови 
електричне 
енергије по 
квадртаном 
метру 

0,03 0,028 0,028 0,028 

913.000 0 0 913.000 

2,81 2,5 2,5 2,5 

Подизање 
нивоа хигијене 
на виши ниво 

1.Трошкови 
средстава 
хигијене по 
метру 
квадратном                                                
2.Трошкови 
средстава за 
дезинфекцију по 
квадратном 
метру 

0,03 0,027 0,027 0,027 

0,03 0,027 0,027 0,027 

51   
2002-
0005 

Пројекат 0005 
(П 0005) - 
Реконструкција 
таванице, 
крова и 
санотарног 
чвора (ЕИБ) 

Реконструкција 
таванице и 
крова ради 
омогућавања 
боље 
безбедности 
ученика и 
запослених 

Трпшкови 
електричне 
енергије 

12,77 11,5 11,5 11,5 

2.200.000 0 0 2.200.000 

Трошкови угља 
поо метру  
квадратном 

0,07 0,06 0,06 0,06 

Реконструкција 
мокрог чвора 
ради подизања 
нивоа хигијене 

Трошкови 
хигијене по 
метру 
квадратном 

0,18 0,15 0,15 0,15 

52   
2002-
0006 

Пројекат 0006 
(П 0006) - 
Израда 
санитарног 
чвора у 
издвојеном 
одељењу у 
Пласковцу 
(ЕИБ) 

Подизање 
нивоа хигијене 
на виши ниво 

Трошкови 
средстава 
хигијене по 
метру 
квадратном 

0,25 0,23 0,23 0,23 44.000 0 0 44.000 

53 2003   
ПРОГРАМ 10- 
СРЕДЊЕ 
ОБРАЅОВАЊЕ 

            8.730.000 0 0 8.730.000 

54   
2003-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Функционисањ
е средњих 
школа 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-
образовни рад 
у средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе  

 Број школских 
објеката/број 
школа  

2/1 2/1 2/1   

8.530.000 0 0 8.530.000 

Ниво техничке 
опремљености 
школа 

47 48 48 48 

Унапређење 
квалитета 
образовања у 
средњим 
школама 

Број ученика који 
похађају 
ваннаставне 
активности/у 
односу на укупан 
број ученика                      

65% 70% 70% 70% 

Број примерака 
обавезне 
лектире које се 
налазе у 
библиотекама и 
доступне су 
ученицима  

11320 11360 11360 11370 

55   
2003-
0002 

Пројекат 0002 
(П 0002) - 
Реконструкција 
крова - трема 
на згради 
школске 
економије 

Обезбеђивање 
адекватног 
простора за 
снмештај  
пољопривредни
х машина и 
прикључака на 
школској 
економији 

Повећање 
корисног 
простора за 
чување 
пољопривредних 
машина 

200м2 210м2 210м2 210м2 200.000 0 0 200.000 

56 0901   

ПРОГРАМ 11- 
СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 

            14.400.000 0 11.921.100 26.321.100 
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57   
0901-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Социјалне 
помоћи 

Побољшање 
социјално-
економских 
услова живота 
грађана који 
припадају 
посебно 
остљивим 
социјалним 
групама ( 
Избелгице и 
расељена 
лица) 

Број избеглих, 
интернорасељен
их и повратника  
по радмисији 
којима је 
пружена 
подршка у 
економском 
оснаживању 

54 54 55 55 7.680.000 0 5.118.100 12.798.100 

58   
0901-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) – 
Прихватилиш-
та, прихватне 
станице и 
друге врсте 
смештаја 

Обезбеђење 
привременог 
смештаја,задов
ољење 
основних 
потреба и 
пружање 
временски 
ограничене 
услуге 
интервенција у 
кризним 
сиутуацијама 
појединцима и 
породицама 
којима је 
потребно 
неодложно 
осигурати 
безбедност 

Висина 
буџетских 
издвајања 
опредељених за 
потребе 
пружања услуга 
интервеније у 
кризним 
ситуацијама 

1.542.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 0 0 1.600.000 

59   
0901-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
Подршка 
социо-
хуманитарним 
организацијама 

Побољшање 
развоја 
разноврсних  
социјалних 
услуга у 
зајадници и 
укључивање у 
сферу пружања 
услуга што 
више 
различитих 
социјалних 
актера 

Број 
удружења/хуман
итарних 
организација које 
добијају 
средства из 
буџета локалне 
самоуправе 

7 8 8 8 2.270.000 0 6.803.000 9.073.000 

60   
0901-
0004 

Програмска 
активност 0004 
(ПА 0004) - 
Саветодавно-
терапијске и 
социјално 
едукативне 
услуге 

Унапређење 
положаја жена 
у општини  
Топола 

1. Број жена 
учесника 
пројекта               
2. Усвојен 
акциони план 

15                 
1 

20             
/ 

25             
/ 

25                
/ 

50.000 0 0 50.000 

61   
0901-
0005 

Програмска 
активност 0005 
(ПА 0005) - 
Активности 
црвеног крста 

Социјално 
деловање-
олакшавање 
људске патње  
пружањем 
неопходен 
ургентне 
помоћи лицима 
у невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих 
облика помоћи 

1. Број акција на 
прикупљању 
различитих 
врста помоћи 
(укључујући и 
акције 
добровољног 
давања криви)                                       
2. Број корисника 
народне кухиње  

10                                                                                                                   
350 

10                     
350 

12          
320 

12                      
300 

2.800.000 0 0 2.800.000 

62 1801   

ПРОГРАМ 12- 
ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

            2.500.000 0 0 2.500.000 

63   
1801-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Функционисањ
е установа 
примарне 
здравствене 
заштите 

Унапређње  
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите 

Проценат буџета 
који се издваја 
за 
набавку,инвести
ционо и текуће 
одржавање 
опреме 

0,07 0,48 1 1 2.500.000 0 0 2.500.000 

64 1201   
ПРОГРАМ 13- 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 

            23.483.971 910.245 680.000 25.074.216 
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65   
1201-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Функционисањ
е локалних 
установа 
културе 

Подстицање 
развоја културе 
кроз јачање 
капацитета  
установа 
културе 

Проценат 
учешћа 
издвајања за 
функционисања 
установа у 
буџету општине 

3,7 4,6 5 5 17.213.971 660.245 0 17.874.216 

66   
1201-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Подстицај 
културном и 
уметницком 
стваралаштву 

Повећање 
интересовања 
грађана за 
културне 
садржаје  

Број чланова 
библиотеке и 
број посетилаца 
на културним 
догађајима 

620 / 
4660 

660/493
0 

710/6100 710/610 2.770.000 250.000 0 3.020.000 

67   
1201-
0003 

Пројекат 0003 
(П 0003) - 
Санација и 
адаптација 
спомен куће 
Радоја 
Домановића у 
Овсишту 

Заштита 
материјално 
културног 
наслеђа 

Број заштићених 
објеката 
културне 
инфраструктуре  

1 1 1 1 2.000.000 0 0 2.000.000 

68   
1201-
0004 

Пројекат 0004 
(П 0004) - 
Манифестација 
"Бадњи дан - 
Божић" 

Очување 
традиције 
српсок 
народа,нематер
ијално културно 
наслеђе и 
обичаје. 

 1.Број 
подељених 
пакетића 
2.Посећеност 
манифестације  

750                           
1500                 

800                               
1600 

800                               
1600 

800                
1600 

300.000 0 80.000 380.000 

69   
1201-
0005 

Пројекат 0005 
(П 0005) - 
Промоција 
програма 
"Тополско лето 
2015" 

1.Оплемењива
ње културног 
живота и 
нуђење 
разноврсног 
садржаја 
становништву. 
2.Континуите- 
ту организовању 
манифестације  

1.Посећеност 
културних 
садржаја 
манифестације 
од стране 
мештана Тополе                                         

2000 2500 2500 2500 150.000 0 0 150.000 

70   
1201-
0006 

Пројекат 0006 
(П 0006) - 
Фестивал 
хорова и 
хорске музике 

1.Промовисање 
Опленца као 
духовног центра  
Шумадије и 
оплемењивање 
културног живота у 
општини Топола                        
2.Прерастање у 
традиционалну и 
међународну 
манифестацију 

1.Посећеност 
културних 
садржаја 
манифестације 
од стране 
мештана Тополе  

230 260 260 260 100.000 0 0 100.000 

71   
1201-
0007 

Пројекат 0007 
(П 0007) - 
Ликовна 
колонија -
липовац 

Подстицање 
развоја 
сликарства и 
ирганизација 
дечије 
сликарске 
радионице 

1.Посећеност 
културних 
садржаја 
манифестације 
од стране 
мештана Тополе                                         
2. Посећеност 
културних 
садржаја 
манифестације 
од стране 
туриста 
3.Проценат 
ућешћа деце на 
ликовним 
радионоцама 

180                             
10                                   
30                             

200                    
10                          
33 

200                    
10                          
33 

200                    
10                          
33 

250.000 0 200.000 450.000 

72   
1201-
0008 

Пројекат 0008 
(П 0008) - 
Фестивал Дуо 
драме 

Оплемењивање 
културног 
живота у 
општини 
Топола 

1.Број одржаних 
представа                         
2. Гласови 
публике  за 
најболју 
представу 

6                           
800 

6                          
1000 

6                          
1000 

6                          
1000 

500.000 0 400.000 900.000 

73   
1201-
0009 

Пројекат 0009 
(П 0009) - 
Видовдански 
рок концерт 

Окупљање 
младих и 
неафирмисаних 
музичара из 
Тополе  

1.Посећеност 
културних 
садржаја 
манифестације 
од стране 
мештана Тополе  

500 650 650 650 200.000 0 0 200.000 

74 1301   

ПРОГРАМ 14- 
РАЗВОЈ 
СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

            23.600.732 2.400.000 0 26.000.732 
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75   
1301-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 

Обезбеђивање 
услова за рад и 
унапређење 
капацитета 
спортских 
организација 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области спорта 
у општини 

Проценат буџета 
намењен 
финансирању 
спортских 
организација 

2,15 2,91 3 3 15.050.732 2.400.000 0 17.450.732 

76   
1301-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
Одржавање 
спортске 
инфраструкт-
уре 

Обезбеђивање 
услова за рад и 
унапређење 
капацитета 
спортских 
установа преко 
којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области спорта 
у општини 

Проценат буџета 
намењен 
финансирању 
спортских  
удружења 

0,16 0,2 0,2 0,25 1.050.000 0 0 1.050.000 

77   
1301-
0004 

Проjeкат 0004 
(П 0004) - 
Изградња 
спортског 
игралишта у 
Маскару 

1.Планско 
подстицање  
деце и 
омладине за 
бављење 
спортом 
2.Обезбеђива-
ње услова за 
бављење 
спором  

1.Планско 
подстицање  
деце и омладине 
за бављење 
спортом 
2.Обезбеђивање 
услова за 
бављење 
спором  

0 1 0 0 5.500.000 0 0 5.500.000 

78   
1301-
0005 

Проjeкат 0005 
(П 0005) - 
Реконструкција 
спортског 
игралишта у 
Доњој 
Трешњевици 

1.Планско 
подстицање  
деце и 
омладине за 
бављење 
спортом 
2.Обезбеђивањ
е услова за 
бављење 
спором  

1.Планско 
подстицање  
деце и омладине 
за бављење 
спортом 
2.Обезбеђивање 
услова за 
бављење 
спором  

2 1 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 

79 0602   
ПРОГРАМ 15- 
ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

            129.920.785 0 450.000 130.370.785 

80   
0602-
0001 

Програмска 
активност 0001 
(ПА 0001) - 
Функционисањ
е локалне 
самоуправе и 
градских 
општина 

Обезбеђено 
континуирано 
функционисање 
органа ЈЛС  

1.Број седница 
скупштине 
општине                                                        

15 15 18 16 

113.696.617 0 450.000 114.146.617 

2.Број седница 
општинског већа  

25 25 27 25 

3. Број 
запослених који 
су похађали 
семинаре,програ
ме и разне обуке 

10 12 12 12 

4. Проценат 
изворних 
прихода у 
односу на укупне 
приходе  

15% 17% 18% 18% 

5. Број 
реализованих 
пројеката на 
годишњем нивоу 
из донаторских 
средстава 

3 3 3 3 

81   
0602-
0002 

Програмска 
активност 0002 
(ПА 0002) - 
Месне 
заједнице 

1.Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних 
заједница 

1.Степен 
остварења  
програма рада 
месних 
заједница                                                                    

50% 60% 70% 70% 5.194.168 0 0 5.194.168 

82   
0602-
0003 

Програмска 
активност 0003 
(ПА 0003) - 
Управљање 
јавним дугом 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 
општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода 

Учешће обавеза 
по дуговима у 
текућим  
приходима 

1,09% 1,66 2% 2% 8.380.000 0 0 8.380.000 
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83   
0602-
0004 

Програмска 
активност 0004 
(ПА 0004) - 
Општинско 
јавно 
правобранила
штво 

Заштита 
имовинских  
права и 
интереса 
општине 

Број предмета у 
раду 
правобранилаш-
тва 

180 185 190 190 2.150.000 0 0 2.150.000 

84   
0602-
0007 

Програмска 
активност 0007 
(ПА 0007) - 
Канцеларија за 
младе 

Успостављени 
институционалн
и услови у 
општини  за 
подршку 
активном 
укључивању 
млади,подршку 
различитим 
друштвеним 
активностима 
младих и 
креативном 
испољавању 
њихових 
потреба 

Број 
организованих  
активности и 
пројакта КЗМ 

11 15 16 16 500.000 0 0 500.000 

  
          

  

         Укупно 
516.026.775 13.254.160 27.526.856 556.807.791 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 7. 

 У складу са упуством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. и пројекцијама за 2016. и 2017. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о буџетском систему  

(,,Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2014 и 108/2014) и Закона о 

одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (,,Службени гласник РС“, број 104/2009), број 

запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених  на неодређено и одређено време, и то: 

 - ................104...........................запослених у локалној администрцији на неодређено време; 

 - ..................10.......................запослених у локалној администрацији на одређено време, 

 -...................44..........................запослених у предшколским установама на неодређено време; 

 -....................4.........................запослених у предшколским установама на одређено време. 

 -................... 7  .......................... запослених у јавним предузећима на неодређено време; 

 -.....................1 ............................запослених у јавним предузећима на одређено време; 

 У овој Одлуци о буџету средства за плате су планирана у складу са упуством Министарства финансија  и 

недовољне су за наведен број запослених у вези чега ће се надлежни органи Општине Топола накнадно обратити 

Министарству финансија ради добијања сагласности за планирање додатних средстава за ове  намене. 

 

Члан 8. 

          За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине. 

          Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.  

           Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету и коришћењу 

сталне и текуће буџетске резерве. 

Члан 9. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно 

лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају 

из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

    

Члан 10. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је руководилац одељења за буџет, 

трезор и друштвене делатности Општинске управе.  

Члан 11. 

  Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника Општине (Општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник Општине (Општинско 

веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 
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 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

  

Члан 12. 

 Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине или Општинско веће. 

 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије до 50.000,00 динара доноси председник општине а преко тог износа општинско веће.  

Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку - Решење може донети председник Општине а 

исту верификовати на општинском већу. 

Члан 13. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети 

захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је 

резултат реализације јавних инвестиција.    

Члан 14. 

 Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника тог буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом 

рачуну трезора. 

Члан 15. 

Обавезе које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става  1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 

обавезе по уговору који се односи  на капиталне издатке и захтева  плаћање у више година, на основу предлога органа 

надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану  капиталних 

издатака из члана 4. ове одлуке. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из другух прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у току 

2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом Oдлуком. 

Члан 16. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе 

са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

 

Члан 17. 

 Корисници буџетских средстава  преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 18. 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012). 

Јавна набавка мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара. 

 

Члан 19. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

  Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава.             

Члан 20. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

 Корисници буџетских средстава су дужни  да поштују приоритете у извршавању расхода и издатака из става 1. 

и 2. овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу Општинске управе о доспелим а неизмиреним 

обавезама  и да на основу истих утврде  приоритете за плаћање. 

 

Члан 21. 

          Средства распоређена за финансирање расхода  и издатака  корисника буџета, преносе се на основу њиховог  
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захтева и у складу са одобреним квотама у месечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници  су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

Члан 22. 

Средства сталне буџетске резерве су планирана у износу од 1.265.667 динара што износи 0.25% у односу на 

укупне текуће приходе и примања од продаје нефинасијске имовине за 2015. год. и могу се кристити у складу са чланом 

70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 и 108/2013). 

Средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од  6.100.000 динара што износи 1,21% у односу на  

укупне текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине за 2015. годину. 

 

Члан 23. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом  Закона, председник Општине, односно 

лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 24. 

 Уколико се стекну услови за рационализацију потрошње планиране овом Одлуком, Општинско веће донеће 

програм рационализације којим ће обухватити кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за 

извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине. 

 Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника Општине, засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом 

рационализације из става 1. овог члана. 

Члан 25. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за 

рад. 

Члан 26. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари 

којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета, не плаћају закуп у 2015, осим сталних трошкова 

неопходних за обављање делатности. 

Члан 27. 

  За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник Oпштине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 

јавном дугу („Службени гласник  РС“, број 61/2005, 78/2011, 107/2009 и 78/2011). 

 

Члан 28. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра  2014. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету општине Топола за 2014. годину, осим ако за ова средства није утврђена намена за покриће расхода који ће се 

реализовати у наредној години. 

Члан 29. 

 Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска  трансферна средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, ако и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 

доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације  за 

извршење  расхода  по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  

На предлог органа надлежног за финансије Председник општине или Општинско веће доноси решење о 

промени обима буџета. 

Члан 30. 

  Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у 

смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико 

корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине 

општине  и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

     

Члан 31. 

 У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада о 

бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава 

буџета, осим јубиларних награда за запослене  које су то право стекли у 2015. години.  

 

Члан 32. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања,  
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који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих 

прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

 

     Члан 33.  

           Ову Oдлуку објавити у Службеном гласнику општине Тополе и доставити Министарству надлежном за 

послове финансија. 

Члан 34. 

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

примењиваће се  од 1. јануара 2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

Број: 020-379/2014-05-I 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                         

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                             Живота Јовановић, с.р. 

 

-3- 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука 

УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС) и 

члана 29. Став 1. Тачка 5 и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.11/08) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола(„Службени гласник СО Топола“, бр.11208), Скупштина општине Топола, на 

седници одржаној 18.12.2014. године, донела је  

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ТОПОЛА 

 

 

План генералне регулације насеља Топола (у даљем тексту План генералне регулације) састоји се од: 

• Текстуалног дела (свеска 1); 

• Графичког дела (свеска 1) и  

• Документационе основе (свеска 2). 

Текстуални део садржи Полазне основе Плана и Плански део.  

Плански део Плана генералне регулације се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу Плана генералне 

регулације у складу са чланом 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. 

гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11). 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

Наручилац и инвеститор израде Плана генералне регулације насеља Топола (у даљем тексту: План генералне 

регулације) је Јавно предузеће – Дирекција за изгадњу општине Топола“ ЈП Топола, Ул. принца Томислава 

Карађорђевића бр. 2, Топола, а на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 020-

379/2009-05 од 04.12.2009. год, СО Топола. 

Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 

98/13 - одлука УС РС). 

За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени постојећег 

стања, које ће бити основ за израду плана детаљне регулације којим је потребно одредити: концепцију и пропозиције 

развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и површине јавне намене, намену земљишта 

према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, као и дефинисати планиране трасе, коридоре, 

регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре.  

 

2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

За потребе израде Плана генералне регулације достављене су катастарске подлоге РГЗ Службе за катастар 

непокретности Топола (Предмет: Достава катастарских подлога, број 953-4/2011-88 од 14.04.2011. године). 

План генералне регулације је рађен на подлози која је састављена из следећих детаљних листова: 

 - КО Топола (Село) – детаљни листови број: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 и 22 у размери 1:2.500; 

 - КО Божурња - детаљни листови број: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 у размери 1:2.500; 

 - КО Топола (Варош) – детаљни листови број од 1 до 19 у размери 1:1.000 и од 20 до 24 у размери 1:2.500. 

 

3.   ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду Плана генералне регулације насеља Топола: 

• Просторни план општине Топола («Службени гласник СО Топола», бр. 16/11). 
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ПРАВНИ ОСНОВ за израду Плана генералне регулације насеља Топола: 

• Закон о планирању и изградњи - «Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 

24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС; 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - «Службени гласник РС», бр. 31/10, 

69/10 и 16/11; 

• Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Топола - «Службени гласник СО Топола», бр. 13/09; 

• Одлука да се не приступа изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне 

регулације општине Топола - «Службени гласник СО Топола», бр. 13/09.   

4. ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Подручје насеља Топола чини К.О. Топола (Варош) са првим редом катастарских општина око ње: 

• - К.О. Топола (Варош)  ......................................................................................................... 593,00ha 

• - К.О. Топола (Село)40% ........................................................................................................  178,00ha  

• - КО Божурња27% ................................................................................................. …………. 110,00ha 

___________________________________________________________ 

Укупна површина подручја……………………………… ............................ ........................  881,00 ha. 

 

Граница плана је дата описом по катастарским парцелама које су идентификоване на основу копије скенираних 

катастарских планова (Предмет: Достава катастарских подлога, РГЗ СКН Топола, број 953-4/2011-88 од 14.04.2011. 

године).  

Граница Плана генералне регулације почиње од најсеверније тачке у К.О. Топола (Село), тј. од тромеђе к.п.бр.1902, 

1904/1 и 5628 (државни пут  IБ реда број 25, државни пут  IБ реда број 27), и идући у смеру казаљке на сату обухвата 

к.п.бр. 1904/1, прелази преко државог пут  IБ реда и иде ободом парцела к.п.бр. 3032/1, 1903/3, 3033, 3041/1, 3041/2, 

3042/1, 3044/2, 3044/1, и обухватајући пут - к.п.бр. 3047 долази до тромеђе к.п.бр. 3047, 3054 и 3055 К.О. Топола (Село). 

Од ове тромеђе граница скреће ка истоку, обухвата к.п.бр. 3055, 3062/1, 3062/2, прелази преко к.п.бр. 3063/2 и 

обухватајући к.п.бр. 3075 долази до пута – к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) и иде овим путем до његовог укрштања са 

путем к.п.бр.3364, где скреће на запад и наставља до укрштања путева к.п.бр.3364 и 5716 К.О. Топола (Село). Од овог 

укрштања граница скреће ка југу и иде левом страном пута к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село) до укрштања са путем 

к.п.бр. 5671, одакле наставља ка југозападу идући путем – к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) до К.О. Топола (Варош), 

односно до тромеђе к.п.бр. 5671 и 3594/2 К.О. Топола (Село) и к.п.бр. 128 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе 

граница плана иде ка југу границом између катастарске општине Топола (Село) и катастарске општине Топола (Варош), 

десном страном пута к.п.бр.5671, 5634 и пута на к.п.бр. 3838 К.О. Топола (Село) и наставља обухватајући парцеле бр. 

1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028/4, 1029/1, 1029/2, 1030, 1063, 1065, 1069, 1099, 1100, 1101, 1104/1, 1105/3, 1170/4, 1106, 

1107, 1170/5, 1111/3, 1111/2, 1111/1, 1112, 1130, 1131/2, 1132, 2423, 2424, 2426, 2428, 2429, 2430, 2431, 2441, 2443, 2435, 

2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2451, 2452, 2453, све из К.О.Топола (Варош), долази до државног пута IБ реда бр. 25 

(к.п.бр. 2581 К.О. Топола (Варош)) и иде овим путем до његовог укрштања са путем на к.п.бр.2581 К.О. Топола 

(Варош). Од овог укрштања граница плана иде границом између катастарске општине Топола (Варош) и катастарске 

општине Жабаре, левом страном пута на кп. бр. 2581 К.О. Топола (Варош) до краја пута у К.О. Топола (Варош), где 

скреће под правим углом и наставља даље ободом катастарских парцела бр.2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 

2605, 2603, 2604, све из К.О. Топола (Варош) и долази до тромеђе к.п.бр. 2604 и 2626 К.О. Топола (Варош) и к.п.бр. 

3397 К.О. Божурња, где улази у К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр.140 К.О. Божурња долази до државног пута  IБ 

реда број 25 (к.п.бр. 2810 К.О. Топола (Варош)), прелази преко њега и наставља ка југу, границом између катастарске 

општине Топола (Варош) и катастарске општине Божурња, левом страном пута к.п.бр. 2822 К.О. Топола (Варош) до 

тромеђе к.п.бр. 502 и 454 К.О.Божурња и к.п.бр. 2810 К.О.Топола (Варош). Од ове тромеђе граница плана улази у К.О. 

Божурња и иде ка југу левом страном пута на к.п.бр. 502 и 3374 до раскршћа са путем на к.п.бр. 3375, скреће на 

југоисток идући левом страном пута на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња до раскршћа са путем на к.п.бр. 3376, где скреће ка 

југозападу идући левом страном овог пута у дужини од око 500м, и даље истим правцем левом страном пута на к.п. 

бр.935 до најјужније тачке у оквиру границе Плана генералне регулације - тромеђе к.п.бр.837/1, 837/2 и 935 К.О. 

Божурња. Од ове тромеђе граница иде ка северозападу ободом парцела 837/2, 842, 852 К.О. Божурња, долази до к.п.бр. 

3400 К.О. Божурња (државни пут  IIА реда број 152), прелази преко њега, улази у К.О. Топола (Село) и иде ка северу 

ободом парцела 5494, 5493, 5492/1, 5492/2 К.О. Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 5624 К.О. Топола (Село) – река 

Каменица, наставља ка северу до тромеђе 5424, 4149/1 и 5730 К.О. Топола (Село), где скреће ка истоку обухватајући 

к.п.бр. 5730, 4145/2 К.О. Топола (Село), долази до к.п.бр. 2807/1 К.О. Топола (Варош) - пут и наставља ка северу левом 

страном овог пута до тромеђе 5029 (пут), 2909 К.О. Топола (Село) и 439 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе граница 

скреће ка истоку и иде северном међом к.п.бр. 439 К.О. Топола (Варош), западном међом к.п.бр. 4135 К.О. Топола 

(Село), јужном међом к.п.бр. 5729 К.О. Топола (Село) и долази до границе између катастарске општине Топола (Варош) 

и катастарске општине Топола (Село) и иде на север левом страном пута к.п.бр. 396 К.О. Топола (Варош) у дужини од 

160м, па скреће на исток идући ободом к.п.бр. 387, 386/2, 384, 376/4, 376/1, 375, 374, 373, 372, 365, 362, 364, 361, 360, 

359, 358, 353, 356, 352, 294, 290/2, све из К.О. Топола (Варош), где прелази у К.О. Топола (Село) и иде по ободу к.п. бр. 

2538 (пут) и 2539/1, одакле наставља у К.О. Топола (Варош) и прати њену источну границу обухватајући к.п.бр. 49, 48, 

46, 78, 1, 2, 3/1, 4, 5, 12, 13, 14, 22/1, све из К.О. Топола (Варош), где прелази у К.О. Топола (Село) и иде јужном међом 

к.п.бр.3445/3, 3446/2, 3446/6, 3428/2, 3429, 3428/1 К.О. Топола (Село), и даље на север левом страном пута на к.п.бр. 
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5684 К.О. Топола (Село) до тромеђе к.п.бр. 5684, 1964/1 и 1964/2, све из К.О. Топола (Село), где пресеца пут под 

правим углом, скреће на исток и обухватајући к.п. бр. 1904/1 долази до државног пута  IБ реда број 25, односно до 

почетне тачке - тромеђе к.п.бр.1902, 1904/1 и 5628 (државни пут  IБ реда број 25) К.О. Топола (Село). 

 Горе наведене катастарске парцеле чијим ободом иде граница плана, налазе се унутар границе, тј. налазе 

се у планираном обухвату плана. 

 Граница је дуга  21km. Површина подручја обухваћеног границом плана износи 881 ha. 

Уколико дође до неслагања бројева катастарских парцела из описа границе Плана генералне регулације 

у текстуалном и графичком делу Плана, меродаван је графички прилог. 

 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

1. КОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА  
Концепција развоја и уређења планског подручја дефинише начине којима се остварује решавање и превазилажење 

констатованих проблема у коришћењу, организацији и уређењу простора, економском и социјалном развоју и 

одрживом коришћењу природних и створених ресурса. У ужем смислу, предлажу се правила коришћења простора и 

изградње објеката која имају директан утицај на кориснике, али и значај за остваривање дугорочних концепција. 

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог Плана, заснива се на континуитету 

планирања урбанистичког развоја, од Просторног плана, преко Генералног плана до Плана генералне регулације.  

Конкретније, циљеви планирања и уређења насеља заснивају се пре свега, на квалитетној просторној организацији 

Тополе као општинског центра у коме се стварају и обезбеђују добри услови живота и рада и врши позитиван утицај на 

окружење. То подразумева: 

1. очување и унапређење укупног градитељског наслеђа Тополе и створених вредности насеља, 

2. допуна постојећих, подизање и стварање нових урбаних вредности које се односе на: 

- обезбеђење простора за нову стамбену изградњу, 

- афирмацију и развој малих и средњих предузећа обезбеђењем нових   

  локација и реконструкцијом старих дотрајалих индустријских погона, 

- изградњу туристичких  капацитета, 

- формирање више мреже центара различитих категорија (градски,  

  локални, линијски, пословни) који ће задовољити потребе становништва  

  насеља и окружења, 

- формирање нових пословних зона у оквиру различитих нивоа центара и  

  на новим локацијама, 

- развој нових спортских садржаја, 

- уређење парковских и других зелених површина, 

3. Заштита културно-историјског наслеђа и животне средине, кроз: 

- уређење старог градског језгра, 

- ремоделацију појединих објеката и простора, 

- уређење опленачког парка, 

- очување пољопривредног земљишта на ширем подручју ПГР-а и заштита животне средине, 

4. Усклађеност изградње инфраструктуре и другог јавног грађевинског земљишта, 

- дефинисање саобраћајних токова изградњом нових саобраћајница,  

- повећање броја паркинг места рационалним коришћењем простора у    

  централној зони града, 

- реконструкција и изградња комуналне инфраструктуре, 

- увођење гаса из ширег окружења као неопходан енергент за  

  топлификацију насеља. 

На основу прибављених података, анализе и оцене постојећег стања, као и процене развојних могућности дефинисана је 

граница плана, намена простора и грађевинско земљиште јавних намена на ком егзистирају или се планира изградња 

објеката од општег интереса, као и правила уређења и грађења насеља.  

 Правилима уређења одређене су урбанистичкe зонe или њени делови који ће се уређивати и даље плановима 

детаљне регулације и урбанистичким пројектима. Такође, утврђена су правила, услови и ограничења уређења и 

изградње у карактеристичним зонама, а дати су и општи урбанистички услови за улице и јавне површине и посебни 

услови које је потребно испунити код издавања локацијске дозволе, као и општи услови заштите животне средине.  

 Правила грађења су услови који се односе на изградњу објеката у урбанистичким зонама. За урбанистичке зоне су 

одређене намене површина, највећи дозвољени индекси или степени изграђености и заузетости грађевинских парцела, 

највећа дозвољена спратност објеката, услови за изградњу других објеката на истим грађевинским парцелама, услови и 

начин обезбеђења приступа грађевинским парцелама уколико не излазе на јавни пут или површину, као и сви остали 

услови везани за обнову и реконструкцију, архитектонско обликовање, делатности на грађевинским парцелама 

мешовите намене, као и разне рестрикције и забране, ако их има, а везане су за конкретну урбанистичку зону. 
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2.   ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ 

Подручје Плана генералне регулације подељено је на урбанистичке целине  и подцелине у оквиру којих ће бити 

прописана правила уређења и правила грађења за  све намене у оквиру грађевинског земљишта.   

Формирано је укупно 11 целина, према положају, доминантној намени и другим специфичностима простора (графички 

прилог бр. 3 – Подела на целине и подцелине са планираном наменом површина, Р 1:5 000): 

ЦЕЛИНА "А" –централна зона насеља у којој су смештене углавном све јавне установе. Ограничена је Булеваром 

вожда Карађорђа, Булеваром краља Александра и Улицом солунских ратника.  Подељена је на 23 урбанистичке 

подцелине и у целости је у оквиру грађевинског реона. Грађевинске парцеле уз виталне саобраћајнице се користе за 

становање и делатности. Део целине налази се у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола 

са Опленцем“. Укупна површина целине А износи око 53,00 ha. 

ЦЕЛИНА "Б" -обухвата простор западно од центра и спушта се ка реци Каменици. Подељена је на 7 урбанистичких 

подцелина. Објекти у овој целини су разлите намене: од стамбено – пословних дуж Булевара вожда Карађорђа, 

пословних (услуге, трговина) до индивидуалних стамбених. У оквиру ове целине постоје резерве неизграђеног 

грађевинског земљишта. Уредиће се и јавне зелене површине – градски парк и парк - шума Каменица. Део ове целине 

је, такође, у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Површина целине Б 

износи око 36,00ha. 

ЦЕЛИНА „Ц“ - обухвата простор западно и јужно од Опленца и  дуж државног пута IIА реда број 152 – Топола – 

Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб. Подељена је на 9 урбанистичких подцелина. Део целине јужно од Опленца је у 

оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. У оквиру ове целине постоје 

резерве неизграђеног грађевинског земљишта, највише уз државни пут. Површине целине је 112,00 ha. 

ЦЕЛИНА „Д“ – обухвата простор северозападно од градског центра („Деспотовица 1“) уз Булевар вожда Карађорђа. 

Подељена је на 12 урбанистичких подцелина. У оквиру ове целине постоје објекти и површине јавне намене. Целина је 

погодна за даљи развој пословања и услуга. Даљи развој становања (вишепородичног и породичног) вршиће се на 

неизграђеном грађевинском земљишту. Заузима простор између површину од око 65,00 ha. 

ЦЕЛИНА „Е“ („Деспотовица 2“)– надовезује се на целину Д и просторе до северне границе плана. Подељена је на 11 

урбанистичких подцелина. У оквиру ове целине развијаће се привредни и комунални објекти, као и индивидуално 

становање.Површина ове целине износи око 97,00 ha. 

ЦЕЛИНА “Ф” – „Љубе Село“, заузима северни, североисточни и источни део ПГР-а, између Булевара вожда 

Карађорђа и источне границе плана. Подељена је на 14 урбанистичких подцелина. И у оквиру ове целине развијаће се 

привредни и комунални објекти, као и индивидуално становање.  Површина ове целине износи око  170,00ha. 

ЦЕЛИНА “Г” – обухвата североисточну падину Опленца до државног пута IБ реда бр. 25. У оквиру ове целине 

доминира индивидуално становање које ће се даље развијати на неизграђеном грађевинском земљишту. Подељена је на 

5 урбанистичких подцелина.Површина ове целине износи 20,00ha. 

ЦЕЛИНА „И“ – „Жабаре“ заузима крајњи источни део ПГР-а. У овој зони доминантно је привређивање и мешовито 

пословање које ће се даље развијати. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина. Површине је 85,00 ha. 

ЦЕЛИНА „Ј“ – „Божурња“ обухвата источну падину Опленца, опленачке винограде и пољопривредне површине 

задужбинског комплекса. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина.  У оквиру ове целине развијаће се индивидуално 

становање ниских густина. Део целине уз Опленац је у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева 

Топола са Опленцем“. Површина ове целине је  76,00 ha. 

ЦЕЛИНА „К“- „Метеризе“обухвата простор југоисточно од пута за Рудник. Подељена је на 2 урбанистичке 

подцелине. Предвиђена је за даљи развој привреде и индивидуалног становања. Укупна површина ове целине износи 

око 41,00 ha. 

ЦЕЛИНА „Л“- „Опленац“, обухвата целу парк-шуму „Опленац“, укупне површине 126,00 ha. У целости је у обухвату 

Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем. 

 

Табела 1 - Подела плана на урбанистичке целине и подцелине 

Редни 

Број 
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ 

Површина 

(ha) 

1 ЦЕЛИНА "А" – „Центар 1“ 53,00 

2 ЦЕЛИНА "Б" – „Центар 2“ 36,00 

3 ЦЕЛИНА "Ц" – Западна падина Опленца            112,00 

4 ЦЕЛИНА "Д" – „Деспотовица 1“ 65,00 

5 ЦЕЛИНА "Е" – „Деспотовица 2“ 97,00 

6 ЦЕЛИНА "Ф" – „Љубе Село“ 170,00 

7 ЦЕЛИНА "Г" – Североисточна падина Опленца                   20,00 

8 ЦЕЛИНА "И" – „Жабаре“ 85,00 
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9 ЦЕЛИНА "Ј" – „Божурња“ 76,00 

10 ЦЕЛИНА "К" – „Виногради“ 41,00 

11 ЦЕЛИНА "Л" – „Опленац“ 126,00 

1-11 СВЕГА ЦЕЛИНЕ 1-11 881,00 

 

3.   ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 

 

Грађевински реон унутар подручја Плана генералне регулације обухвата грађевинско земљиште са укупном површином 

од 626 ha, што износи 71% површине плана. Изван грађевинског реона је пољопривредно, шумско и водно земљиште. 

Граница грађевинског реона почиње од најсеверније тачке грађевинског реона у К.О. Топола (Село), тј. од тромеђе 

к.п.бр. 3022, 3021 и 5684 (пут) К.О.Топола (Село) и идући у смеру казаљке на сату обухвата к.п. бр. 3022 К.О.Топола 

(Село) до државног пута  IБ реда бр.25, прелази преко њега и наставља ка југу источном границом овог пута до 

тромеђе к.п.бр. 3024/1, 5716 и 5684, К.О.Топола (Село), где скреће и иде на исток у дужини од 92м, поново скреће под 

правим углом, прелази преко пута к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село) и иде западном међом к.п.бр. 3377/4, 3377/5, 3377/8, 

К.О.Топола (Село) и обухватајући к.п. бр. 3377/11 и 3377/9 К.О.Топола (Село) наставља даље, идући ободом к.п.бр. 

3378/1, 3378/2, 3382/1, 3382/2 К.О.Топола (Село) до пута-к.п.бр.5716 К.О.Топола (Село), прелази преко њега и скреће 

на југ идући источном границом овог пута до укрштања са путем на к.п.бр.3388 К.О.Топола (Село), наставља ка југу, 

путем к.п.бр. 3388 К.О.Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 3389, 3390, 3391 К.О.Топола (Село), долази до пута на к.п. 

бр. 5628 и даље ка југу обухватајући пут до тромеђе к.п.бр. 122/2, 118 К.О.Топола (Варош) и парцеле пута.  

Од ове тромеђе граница иде источном међом обухватајући к.п.бр. 118, 122/1 К.О. Топола (Варош), северном међом 

обухватајући к.п.бр. 157, 155, 153, 150, 147, 146, 144, 141, 138, 136, 133, 129, 128 К.О. Топола (Варош), прелази у К.О. 

Топола (Село) и наставља северозападном међом к.п.бр. 3594/2, 3594/1, 3596, 3597/1, 3597/2, 3600/1, 3599, даље 

обухватајући к.п.бр. 3603 и 3604 К.О. Топола (Село), долзи до пута на к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село), затим иде ка 

југoистоку овим путем до његовог укрштања са путем на к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) и даље путем на к.п.бр. 5671 

К.О. Топола (Село)  у дужини од 350м до тромеђе к.п. бр. 5671 и 3594/2 К.О. Топола (Село) и к.п. бр. 128 К.О. Топоола 

(Варош).  

Од овог укрштања граница иде ка југоистоку путем на к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) односно границом између 

катастарских општина Топола (Село) и Топола (Варош) до тромеђе к.п.бр. 1002 и 996 К.О. Топола (Варош) и 5671 К.О. 

Топола (Село), где скреће на југозапад, улази у К.О. Топола (Варош) обухватајући пут на к.п.бр.996 К.О. Топола 

(Варош) до тромеђе к.п.бр. 996, 997/1 и  997/2 К.О. Топола (Варош).  

Од ове тромеђе граница скреће ка југу под правим углом и обухватајући к.п.бр. 997/1 К.О. Топола (Варош), иде ободом 

парцела бр. 999/1, 1032/2, 1028/2, 1009, 1011, 1014, 1018, К.О. Топола (Варош), прелази преко к.п.бр. 1023/2 К.О. 

Топола (Варош) и даље ободом к.п.бр. 1020/1 и 1024 К.О. Топола (Варош), долази до границе између К.О. Топола 

(Варош) и К.О. Топола (Село), односно до пута на к.п. 5723 К.О. Топола (Село) и иде овим путем до његовог укрштања 

са путем на к.п.бр. 2809 К.О. Топола (Варош). Од овог укрштања граница иде паралелно путем на к.п.бр. 2809 К.О. 

Топола (Варош) у појасу ширине 30м, сечући к.п.бр. 1063, 1062, 1056/1 и 1056/2, К.О. Топола (Варош) до пута на 

к.п.бр. 927, где скреће под правим углом до тромеђе к.п.бр. 927, 923/1 и 923/18 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе 

граница иде јужном међом к.п.бр. 923/18, 923/13, 923/14, 923/15, 923/16, 923/22, 923/17, 923/3, 923/19, 923/20, 923/21, 

К.О. Топола (Варош), источном међом к.п.бр. 916/2, 913, 914, 889, 888, 885 и 886 К.О. Топола (Варош) до тромеђе 

к.п.бр. 886, 887 и 1190/2 К.О. Топола (Варош).  

Од ове тромеђе граница скреће под правим углом на исток сечући к.п.бр. 1190/2, 1187 и 1186 К.О. Топола (Варош),  до 

тромеђе к.п.бр. 1181, 1180 и 1186 К.О. Топола (Варош) и наставља истим правцем идући ободом к.п.бр. 1180 и 1181 

К.О. Топола (Варош), прелази преко к.п.бр. 1093, 1091, 1088, 1083, 10080, 1079, 1076, 1066, 1073 и 1071 К.О. Топола 

(Варош), све до тромеђе к.п.бр. 1099 и 1100 К.О. Топола (Варош) и к.п.бр. 4070/8 К.О. Топола (Село). Од ове томеђе 

прати границу катастарских општина Топола (Варош) и Топола (Село) до тромеђе к.п. бр. 1132, 2423 К.О. Топола 

(Варош) и 4064/1 К.О. Топола (Село), наставља даље ка југоистоку обухватајући к.п. бр. 1132, 2410, 2411, 2414/1, 

2414/2, 2414/3, 2415, 2416, 2417, 2419/1, 2420, 2421, 2443, 2444, 2445, 2441, 2450 К.О. Топола (Варош) до тромеђе к.п. 

бр. 2450, 2451 и 2820/1 К.О. Топола (Варош) – државни пут IБ реда бр.27. одавде прати северну границу пута до 

пресека са границом катастарске општине и прати је, даље, док не пресече к.п. бр. 2820/1 К.О. Топола (Варош) под 

правим углом да би обухватила к.п. бр. 2564 К.О. Топола (Варош). Од к.п. бр. 2564 К.О. Топола (Варош) креће ка 

западу обухватајући парцеле бр. 2563/2, 2561/1, 2561/2, сече 2562 и 2559 до границе са 2558/1. Од тачке пресека креће 

ка југозападу границом к.п. бр. 2558/1 К.О. Топола (Варош) обухватајући ову парцелу, део 2555 и наставља источном 

границом к.п. бр. 2546, 2547 и 2655 К.О. Топола (Варош) до границе са к.п. бр. 2657 К.О. Топола (Варош) где скреће ка 

истоку обухватајући к.п.бр. 2649, 2643, 2640, 2641, 2638, 2635, 2634/1 и 2643/2 К.О. Топола (Варош) ) и долази до 

границе између К.О. Топола (Варош) и К.О. Божурња, улази у К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр. 140 К.О. Божурња, 

долази до државног пута  IБ реда бр.25 за Крагујевац, прелази преко њега и иде ка југу границом између К.О. Топола 

(Варош) и К.О. Божурња, путем на к.п.бр. 2822 К.О. Топола (Варош) до међе к.п.бр. 2822 и 2781/1 К.О. Топола 

(Варош).  

Од ове тачке граница скреће ка северу и обухватајући к.п.бр. 2781/1, 2780 и 2774 К.О. Топола (Варош), наставља ка 

северу ободом к.п.бр. 2772, 2769/1, 2769/2 и 2767/3 К.О. Топола (Варош) до пута на к.п.бр. 2729 К.О. Топола (Варош), 
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где скреће на запад и иде овим путем до укрштања са путем на к.п.бр. 2789 К.О. Топола (Варош), скреће на југ и иде 

путем на к.п.бр. 2789 К.О. Топола (Варош), прелази у К.О. Божурња и иде овим путем (к.п.бр. 3369 К.О.Божурња) у 

дужини од 200м, скреће на запад и обухватајући к.п.бр. 663 К.О. Божурња долази до пута на к.п.бр. 3390 К.О. Божурња 

и иде ка југозападу овим путем до тромеђе к.п.бр. 735 и 739 К.О. Божурња и 2903 К.О.Топола (Варош). 

Од ове тромеђе граница плана скреће ка истоку идући ободом к.п.бр. 739, 738/2, 738/1 и 741, К.О. Божурња до пута на 

к.п.бр. 3374 К.О. Божурња и наставља овим путем ка југу до њговог укрштања са путем на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња и 

даље ка истоку путем на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња, до тромеђе к.п.бр. 3375, 801 и 800/1, где скреће под правим углом 

и иде ободом к.п.бр. 800/1, 800/4, 803, 804 и 805 К.О. Божурња, сече к.п.бр. 807/3, 807/2 и 807/1 К.О. Божурња, и 

наставља даље истим правцем, ободом к.п.бр. 808/1, 808/4, 808/2 и 809/1 К.О. Божурња, прелази под правим углом 

преко пута на к.п.бр. 3376 К.О. Божурња и долази до тромеђе к.п.бр. 822/1, 822/2 и 825, где скреће ка северозападу 

идући ободом к.п.бр. 822/2, 826/6, 827 К.О. Божурња, прелази преко к.п.бр. 833/2 и скреће на југозапад идући ободом 

к.п.бр. 829, 830/1 и 831 К.О. Божурња, долази до јужне међе к.п.бр. 832/1 К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр. 832/1 

К.О. Божурња, долази до регионалног пута за Рудник (државни пут IIА реда бр. 152) и иде њиме у дужини од око 165м, 

где скреће на север, излази из К.О. Божурња, улази у К.О. Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 5494 К.О. Топола 

(Село), наставља ка северу ободом парцела к.п.бр. 5495/1, 5495/2, 5496/1, 5497/1, 5497/2 К.О. Топола (Село), сече 

к.п.бр. 5499/1 К.О. Топола (Село) и наставља ободом к.п.бр. 5498/3, 5504, 5502, 5501, 5528/1, 5528/2, 5527, 5526/7, 

5526/6, 5526/5, 5526/4, 5526/3, 5526/2, 5526/1 К.О. Топола (Село), прелази преко пута на к.п.бр. 5523 К.О. Топола 

(Село) и наставља ка северу ободом к.п.бр. 5332/3, 5332/2, 5332/5 до тромеђе к.п.бр. 5332/1, 5326/3 и 5326/2 К.О. 

Топола (Село). 

Од ове тромеђе граница скреће на запад идући ободом к.п.бр. 5326/1, 5326/2, 5327 и 5328 К.О. Топола (Село), скреће на 

север и иде ободом к.п.бр. 5328, 5324/4, 5321, 5319/2, 5319/1, 5318/2, 5318/1, 5324/6, 5317/2 К.О. Топола (Село), сече 

к.п.бр. 5317/1 К.О. Топола (Село), и наставља ободом 5307/3, 5307/6, 5306/2, 5306/1, 5307/5, 5307/4, 5307/1, 5304/2, 

5303/3, 5302/19, 5302/14, 5302/11, 5302/7, 5302/6, 5302/2, 5302/8, 5298/2 К.О. Топола (Село), сече к.п.бр. 5299 К.О. 

Топола (Село) и даље иде ка северу ободом 5297/1, 5297/2, 5294/3, 5293/4, 5293/2, 5293/1, 5292/4, 5292/3, 5291/1, 

4981/2, 4981/3, 4981/4, 4981/4, 4981/5, 4981/1, 4981/6, 4980/6, 4980/1, 4980/7, 4980/2 К.О. Топола (Село) до тромеђе 

к.п.бр. 4980/2, 4978/3, 4978/5 К.О. Топола (Село). 

Од ове тромеђе иде до тромеђе к.п.бр. 4978/2, 4976/1 и 4977 К.О. Топола (Село) секући к.п.бр. 4978/1 и 4978/2 К.О. 

Топола (Село) и даље наставља ка северу идући ободом к.п.бр. 4976/1, 4970, 4969, 4968/1, 4968/2, 4968/3 К.О. Топола 

(Село) и обухватајући целу к.п.бр. 4947 К.О. Топола (Село) наставља ка северу ободом к.п.бр. 4946, 4945, 4463/8, 

4463/7, 4463/2, 4463/1, 4463/6, 4463/5 и 4463/3 К.О. Топола (Село) до пута на к.п.бр. 2823 К.О. Топола (Варош) и иде 

овим путем ка северу, у дужини од 200м, када скреће на запад идући јужном међом к.п.бр. 4454 К.О. Топола (Село) до 

реке Каменица (к.п.бр. 5624 К.О. Топола (Село)) и наставља ка северу десном обалом реке до тромеђе к.п.бр. 4409/2, 

4409/1 и 5624, К.О. Топола (Село). 

Од ове тромеђе граница скреће на исток под правим углом до пута на к.п.бр. 2823 К.О. Топола (Варош) и иде овим 

путем на север у дужини од 150м и наставља границом између К.О. Топола (Село) и К.О. Топола (Варош) идући 

ободом парцела к.п.бр. 488, 487 и 486 К.О. Топола (Варош), ободом пута на правцу за Аранђеловац (к.п.бр. 2807/1 К.О. 

Топола (Варош) – државни пут IIБ реда бр.368) и иде овим путем ка северу у дужини од 150м, где скреће на југ и иде 

ободом к.п.бр. 442, 443, 450, 451, 449, К.О. Топола (Варош), скреће ка истоку ободом к.п.бр. 447, 445, 549, 559, 558, 556 

К.О. Топола (Варош) и наставља ка северу ободом 565/2, 433, 428, 421/1, 422 и 420 К.О. Топола (Варош), долази до 

границе између К.О.Топола (Село) и К.О. Топола (Варош) и иде овом границом у дужини од 110м обухватајући к.п.бр. 

412, 395 и 393 К.О. Топола (Варош), где скреће ка североистоку ободом к.п.бр. 392, 385, 380, 371 К.О. Топола (Варош) 

и долази до пута на к.п.бр. 370 К.О. Топола (Варош) и иде овим путем до укрштања са путем на к.п.бр. 365 К.О. Топола 

(Варош), прелази преко њега и наставља ободом к.п.бр. 336/2, 336/1, 337/3, 337/2, 331 К.О. Топола (Варош), прелази 

правом линијом преко 330 и 329 К.О. Топола (Варош) и даље, ободом к.п.бр. 328, 327, 326/1, 325/1, 324, 323 К.О. 

Топола (Варош) и долази до тромеђе к.п.бр. 323, 326/3 и 322 К.О. Топола (Варош).  

Од ове тромеђе иде правом линијом до тромеђе к.п.бр. 308, 309 и 304/1 К.О. Топола (Варош) секући 322, 321, 319, 317, 

312, 311 и 310 К.О. Топола (Варош), где скреће под правим углом на запад преко к.п. бр. 304/1 К.О. Топола (Варош) и 

обухватајући 303 и 302 К.О. Топола (Варош), скреће на север ободом к.п.бр. 299/1, 296, прелази преко 298, и 

обухватајући 291, 290/1 и 290/2 К.О. Топола (Варош), долази до пута на к.п.бр. 287 К.О. Топола (Варош),обухвата га и 

прати у правцу запада, скреће на север обухватајући к.п. бр. 2539/1 К. О. Топола (Село), враћа се ка истоку до границе 

катастаских општина Топола (Село) и Топола (Варош) и обухвата к.п. бр. 50 и 52 К.О Топола (Варош), сече к.п. бр, 55 

и 56 К.О. Топола (Варош) и наставља обухватајући к.п. бр. 60, 62/2, 61, 67/1, 69, 70/2 К.О. Топола (Варош) одакле 

скреће на северозапад ободом к.п. бр. 73и 78 К.О. Топола (Вартош) – пут. Путем иде у дужини од 160м, а затим скреће 

на исток јужном међом к.п. бр. 28/2 К.О. Топола (Варош), до пута на к.п.бр 5700 К.О. Топола (Село) и улази у К.О. 

Топола (Село). 

Затим, граница наставља путем на к.п. бр 5700 К.О. Топола (Село) у дужини од 50м, прелази преко њега и иде 

северном међом к.п.бр. 3468/1, северном међом к.п.бр.3460/2 К.О. Топола (Село) у дужини од 40м, скреће под правим 

углом на југ и обухватајући к.п.бр. 3467/2 К.О. Топола (Село), долази до тромеђе к.п.бр. 3548, 3549 и 5684 (пут) К.О. 

Топола (Село).  

Од ове тромеђе граница иде ка североистоку путем на к.п.бр. 5684 К.О. Топола (Село) до почетне тачке, односно 

тромеђе к.п.бр. 3022, 3021 и 5684 (пут) К.О.Топола (Село). 

Грађевински реон такође обухвата и три (3) независне локације. За сваку појединачну локацију дат је попис  

катастарских парцела по катастарским општинама, и то: 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  74 

 
Локација бр. 1: к.п.бр. 356, 355/1, 354 и 353, све из К.О.Топола (Варош); 

Локација бр. 2: к.п.бр. 362 К.О.Топола (Варош); 

Локација бр. 3: к.п.бр. 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3079, 3059/1, 3059/2, 3060/1, 

3060/2, 3061/1, 3061/2, 3062/1, 3062/2, 3075, 3076, део 3063 (између к.п.бр. 3062/2 и 3075), 3077 и 3078, све из 

К.О.Топола (Село). 

Графички, грађевински реон дат је на графичком приказу бр. 3 – Подела на целине и подцелине са планираном 

наменом површина, Р 1:5 000 и графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена површина са правилима уређења 

и грађења, Р 1:2 500 и уколико дође до неслагања бројева катастарских парцела из описа границе грађевинског 

реона Плана генералне регулације насеља Топола, који је дат претходним ставом, меродаван је графички 

прилог. 

 

4. ОПИС ГРАНИЦЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНЕ-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ 

«КАРАЂОРЂЕВА ТОПОЛА СА ОПЛЕНЦЕМ» 

 На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94) и члана 43. став 

1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05 и 71/05 - исправка) Влада је донела Одлуку о утврђивању 

Карађорђеве Тополе са Опленцем за просторну културно-историјску целину („Службени гласник РС“, број 88/06). 

Карађорђева Топола са Опленцем (у даљем тексту: просторна културно-историјска целина) налази се на 

територији општине Топола, у Тополи, и обухвата Карађорђев град, градско језгро Тополе и Задужбински комплекс на 

Опленцу са околним виноградима и њивама, односно простор и објекте на катастарским парцелама: број 730/1 КО 

Божурња, у друштвеној и приватној  својини, бр. 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 619, 620/1, 620/2, 621, 629, 637, 638, 639, 

645, 646, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 649, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 669, 670, 675, 676, 

677, 678 ,679, 680, 681, 681/2, 681/3, 684, 686, 689, 690, 691, 692, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 

710, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 725, 726, 727, 

728, 729/3, 730/2, 734, 735, 736, 763/1 и 763/2 КО Божурња, у друштвеној својини, бр. 641, 642, 643, 647, 663, 671 и 672 

КО Божурња, у државној својини, бр. 685, 696, 704, 711, 712, 729/1, 729/4, 738/1, 738/2, 739, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 

740/5, 741, 743, 744, 745/1, 745/2, 746/1, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 

759, 760, 761, 762, 764/1, 764/2, 765, 766, 767, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 797/1, 797/2, 

797/3 и 797/4 КО Божурња, у приватној својини и бр. 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1390, 1394, 

1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 

1415, 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 1528, 1529, 1530, 1531, 1572, 1575/1, 1576, 1577, 1578, 1649, 1650, 1651, 1652, 

1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2, 1667, 1668, 1669, 

1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 

1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 

1709, 1710, 1711/1, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1727/1, 

1727/2, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1737, 1738/1, 1738/2, 1739, 1740, 

1741, 1742, 1743, 1744, 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1747, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758/1, 1758/2, 1758/3, 1759, 

1760, 1813/2, 1813/3, 1813/61, 1815, 1840, 1842, 2101, 2043, 2044/2, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 

2054, 2055, 2056, 2057, 2057/1, 2057/3, 2058, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2071/1, 2072, 

2073, 2074, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 

2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2699, 2804/1, 2817, 2818, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 

2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2944, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 

2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2869, 2870, 

2871, 2872, 2873, 2874, 2876, 2877, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 

2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2904, 2905, 2906, 2907 и 2908 КО Топола (Варош), у државној 

својини.                   

 Граница просторне културно-историјске целине полази са југа од тачке укрштања локалних путева бр. 3374 и 

3375, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 797/1 и 2874, скреће и наставља ка северу спољним 

ивицама катастарских парцела бр. 2874, 2870, 2872, 2871, 2869, 2867, 2838, 2836, 2058, 2057/3, 2044/1 и 2043, прелази 

Јасеничку улицу, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1727/1, 1725, 1726, 1727/2, 1729, 1730, 

1731, 1732 и 1733, прелази Карађорђеву улицу, наставља ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1738/1, 

1815 и 1840, скреће ка југу, западу и северу спољним ивицама катастарске парцеле број 1842, наставља ка северу 

спољним ивицама катастарских парцела бр. 1815 и 1746/1, скреће ка истоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 

1746/1 и 1746/2, скреће ка северу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1752 и 1753, скреће ка истоку спољном 

ивицом катастарске парцеле број 1754, скреће ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 1756, скреће ка 

западу спољном ивицом катастарске парцеле број 1758/2, скреће ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 

1758/2, прелази улицу Крајишких бригада, наставља ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 592, скреће ка 

југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 593 до раскрснице улице Крајишких бригада и Булевара Вожда 

Карађорђа, наставља ка североистоку регулационом линијом Булевара Вожда Карађорђа, скреће ка истоку спољним 

ивицама катастарских парцела бр. 1549, 1653, 1655 и 1656, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле 

број 1659/1, прелази Булевар краља Александра, скреће ка истоку регулационом линијом Булевара краља Александра, 

скреће ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1531, 1530, 1528, 1578, 1577, 1576 и 1575/1, прелази 

Шумадијску улицу и скреће ка истоку пратећи регулациону линију исте улице, скреће ка југозападу спољним ивицама 

катастарских парцела бр. 1504 и 1572, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 1508, прелази 
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улицу 1. маја, скреће ка североистоку пратећи регулациону линију исте улице до скретања у улицу 12. октобар, скреће 

ка југоистоку регулационом линијом улице 12. октобар, наставља спољним ивицама катастарских парцела бр. 1414 и 

1394, прелази улицу Даринке Радовић, наставља спољном ивицом катастарске парцеле број 1363, скреће ка југу 

спољним ивицама катастарских парцела бр. 1382, 1381, 1378 и 1377, скреће ка североистоку спољном ивицом 

катастарске парцеле број 1376, скреће ка југоистоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 1376 и 1375, скреће ка 

југозападу спољном ивицом катастарске парцеле број 1375, скреће ка југоистоку спољним ивицама катастарских 

парцела бр. 1374 и 1373, прелази под правим углом катастарску парцелу број 1335, скреће ка североистоку делом 

спољне ивице катастарске парцеле број 2101, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 2101, 

наставља ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 2824 и 620/2, скреће ка југоистоку спољним ивицама 

катастарских парцела бр. 617 и 598, скреће ка југозападу спољном ивицом катастарске парцеле број 598, скреће ка 

истоку спољном ивицом катастарске парцеле број 599, скреће ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 596/2, 

596/1, 629, 640, 641, 646, 647, 663, 664, 665, 669, 670, 678, 679, 680, 681/2, 681/3, 710, 711, 721, 729/2, 729/4, 730/1 и 

730/2, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 730/2, 734 и 735, скреће ка југозападу спољним 

ивицама катастарских парцела бр. 736, 741, 742/3, 742/4, 742/5, 743, 755/2, 755/4, 756/1, 756/2, 757, 758/3, 758/2, 765/1, 

765/2, 762, 764/2, 767, 792, 794/1, 795/2,796/4, 796/3, 797/4, 797/3 и 797/1 и долази до почетне тачке. 

Графички, граница „Карађорђеве Тополе са Опленцем као просторно културне-историјске целине" дат је на графичком 

приказу бр. 1 – Геодетска подлога са границама, Р 1:5000) и уколико доће до неслагања бројева катастарских парцела из 

описа границе, који је дат претходним ставом, меродаван је графички прилог. 

 

5.  ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

Земљиште у обухвату Плана генералне регулације, по основној намени површина, је:  

• Грађевинско земљиште; 

• Пољопривредно земљиште; 

• Шумско земљиште; 

• Водно земљиште. 

Утврђеном границом дефинисан је грађевински реон, тј, дефинисано је грађевинско земљиште планирано за изградњу и 

уређење насеља у оквиру површина за јавне и остале намене. Ван грађевинског реона, а у обухвату плана, земљиште 

задржава постојећи статус, тј, остаје пољопривредно, шумско и водно. Грађевински реон се заокружује на рачун 

пољопривредног и шумског земљишта. 

Табела 2 – Основна намена површина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађевинско земљиште 

Грађевинско земљиште у тренутку израде Плана генералне регулације заузима површину од 407,04 ha или 46,20% од 

простора у граници. Планом се предвиђа повећање грађевинског земљишта на рачун смањења пољопривредног и 

шумског земљишта због заокруживања грађевинског земљишта у грађевински реон као целину која ће 

омогућити адекватну изградњу и уређење грађевинског земљишта уз неопходно комунално опремање, тако да 

укупно грађевинско земљиште износи 626,14 ha или 71,07%. 

 

Пољопривредно земљиште 

Пољопривредно земљиште заузима површину  од 433,59 ha или 49,21% од простора у границама Плана, а сачињава га 

обрадиво и необрадиво пољопривредно земљиште. Планом генералне регулације се предвиђа смањење 

пољопривредног земљишта због повећања грађевинског земљишта на 232,62 ha или 26,40%. 

 

Шумско земљиште 

Шумско земљиште заузима површину  од 35,33 ha или 4,00% од простора у границама плана, а сачињавају га шуме, као 

и слободно и заштитно зеленило на падинама као продужетак природног окружења. Планом генералне регулације  се 

предвиђа смањење шумског земљишта на 18,08 ha или 2,06%. 
 

Водно земљиште 

Водно земљиште заузима површину од 5,04ha или 0,5% од простора у границама плана, а чини га водоток реке 

Каменице. Планом генералне регулације се предвиђа незнатно смањење водног земљишта на 4,16ha или 0,47%. 

 

  

Основна намена површина 
Постојеће стање Планирано стање 

Површина (ha) Однос (%) Површина (ha) Однос (%) 

I Грађевинско земљиште 407,04 46,20 626,14 71,07 

II Пољопривредно земљиште 433,59 49,21 232,62 26,40 

III Шумско земљиште 35,33 4,00 18,08 2,06 

IV Водно земљиште 5,04 0,5 4,16 0,47 

У  К  У  П  Н  О   (I + IV) 881,00 100 % 881,00 100 % 
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6.  ПОДЕЛА НА ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ НАМЕНА  У ОКВИРУ 

 ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 

 Утврђеном границом дефинисан је грађевински реон, тј, дефинисано је грађевинско земљиште планирано за 

изградњу и уређење насеља у оквиру површина за јавне и остале намене. Ван грађевинског реона, а у обухвату плана, 

земљиште задржава постојећи статус, тј, остаје пољопривредно, шумско и водно. Грађевински реон се заокружује на 

рачун пољопривредног и шумског земљишта. 

 Биланс намене површина у оквиру грађевинског реона, кроз упоредни приказ постојећег и планираног стања, дат је 

у наредној табели: 

 

Табела 3 – Биланс намене површина у оквиру грађевинског реона 

  

7. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Површине и објекти на подручју Плана генералне регулације чине објекти намењени јавним потребама (образовање, 

здравство, дечја и социјална заштита, култура и јавно информисање, управа и администрација, комуналне делатности, 

зеленило, спорт и рекреација) и коридори саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

  На подручју ПГР-а постоје објекти основног и средњег образовања: 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - обухвата рад једне матичне осморазредне основне школе (ОШ "Карађорђе"), на 

комплексу површине 2,03 ha. Ову школу користе ученици са подручја Плана генералне регулације, али и деца из 

околних насеља ван територије ПГР-а: Јунковац, Жабаре, Горович, Божурња, Овсиште, Трнава, Пласковац, Винча, 

Липовац, Крћевац. Укупна површина свих изграђених објеката (стара зграда, нови школски објекат, павиљон, 

кухиња и фискултурна сала), износи укупно 4820 m
 2

.  

Постојећа основна школа задовољава прописане нормативе, уколико ради у две смене. Могуће је, у циљу растерећења 

постојеће школе, предвидети и подручну школу у оквиру локалних центара или зона становања, уз задовољење 

прописаних норматива. 

 

Намена површина 

Постојеће стање Планирано стање 

Површина (ha) 
Однос 

(%) Површина (ha) 
Однос 

(%) 

Грађевинско земљиште (укупно 1 + 2) 407,04 100 626,14 100 

1. 
Објекти и површине за јавно 

коришћење 
210,71 51,76 261,69 41,79 

 

Образовање 3,65 0,90 4,18 0,67 

Здравство 2,15 0,53 2,11 0,34 

Дечја и социјална заштита 1,05 0,26 1,40 0,22 

Култура, наука, информисање 1,91 0,47 1,89 0,30 

Управа и администрација 0,68 0,17 0,68 0,11 

Комуналне зоне и објекти 11,12 2,73 14,20 2,27 

Инфраструктурни објекти 3,26 0,80 1,67 0,27 

Спорт и рекреација 1,44 0,35 5,62 0,89 

Саобраћајни објекти (аутобуска станица) 1,20 0,29 1,11 0,18 

Саобраћајне површине 62,43 15,34 69,88 11,16 

Зеленило 

Парк шума Опленац 123,80 29,92 123,80 19,77 

Парк шума / / 22,77 3,64 

Градски парк / / 1,26 0,20 

Сквер / / 0,20 0,03 

Специфично зеленило / / 10,92 1,74 

Укупно зеленило 123,80 29,92 158,95 25,38 

2. Површине осталих намена 196,33 48,24 364,45 58,21 

 

Зоне становања 

Високе густине - А 1,94 0,48 8,08 1,29 

Средње густине - Б 124,80 30,66 213,96 34,17 

Ниске густине - Ц 23,45 5,76 26,69 4,26 

Укупно зоне становања 150,19 36,90 248,73 39,73 

Радна зона 
Привређивање 31,98 7,86 64,05 10,23 

Мешовито пословање 7,76 1,90 36,81 5,88 

Укупно радна зона 39,74 9,76 100,86 16,11 

Услуге и систем центара 6,40 1,58 14,86 2,37 
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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ –одвија се у оквиру Средње школе "Краљ Петар I". Делатност средње школе 

остварује се на основу планова и програма образовно-васпитног рада за занимања за подручја рада: машинство и 

обрада метала (образовних профила: машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, 

металостругар), пољопривредна производња и прерада хране (образовних профила: пољопривредни техничар, 

ветеринарски техничар, виноградар-винар (оглед)), Гимназија друштвено-језичког смера и Гимназија - општи тип. 

Бруто површина школског објекта износи 3600m
2
, на комплексу површине 0,64ha. 

 Потребе за средњошколско образовање су следеће:  

 Постојећа средња школа зaдржaвa се на постојећој локацији у центру насеља. У циљу растерећења ове школе, 

планирано је измештање одељења образовног профила производња и прерада хране на нову локацију у периферном 

североисточном делу Плана генералне регулације, у комплексу будућег интерната те школе на к.п. бр. 289/1 и 289/2 

К.О. Топола (Варош). Преко пута овог комплекса налазе се и огледна поља на којима се обавља практична настава за 

ученике тог смера на к.п. бр. 70/2 К.О. Топола (Варош). Површинa комплексa нове школе са интернатом је 0,83ha.  

 Укупна површина комплекса средње школе износиће око 2,15ha. 

ОСТАЛИ ВИДОВИ И НИВОИ ОБРАЗОВАЊА - У Тополи функционишу одељења Високе пословне школе из 

Чачка и Више школе за пословне секретаре и менаџмент ПСВ - Нови Сад. Ове школе користе просторије основне и 

средње школе. Привaтни фaкултети, кaо и друге школе: могу дa буду отвaрaни нa локaцијaмa нaмењеним обрaзовaњу, 

aли и у зонaмa центaрa свих нивоa уз зaдовољење прописaних условa из Прaвилa грaђењa. 

ЗДРАВСТВО 

У Тополи се одвија ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА преко Дома здравља „Свети Ђорђе“ на к.п бр. 

815/1 К.О. Топола (Варош). У оквиру ове здравствене установе раде следеће службе:  

- служба за здравствену заштиту одраслог становништва са патронажом, кућним лечењем и хитном помоћи (у 

саставу је и седам теренских амбуланти),  

- служба за здравствену заштиту претшколске и школске деце,  

- медицина рада,  

- физикална медицина,  

-офтамолошка амбуланта,  

-рентген дијагностика,  

-пнеумофизиологија,  

-ултразвучни кабинет,  

-гинеколошка амбуланта,  

-служба за лабораторијску дијагностику,  

-стоматолошка служба (за одрасло становништво, дечја и превентивна стоматологија).  

За виши ниво здравствених услуга (секундарну и терцијалну здравствену заштиту), становници Тополе су 

упућени на Општу болницу у Аранђеловцу и Клинички центар у Крагујевцу  

У оквиру комплекса Дома здравља налази се и зграда Црвеног крста.  

Просторни кaпaцитети здрaвствa оствaривaће се, и даље, у облaсти примарне здрaвствене зaштите, кроз употпуњaвaње 

мреже објекaтa здрaвствa зa потребе нaсељa и општине (Дом здрaвљa, диспaнзери, здрaвствене стaнице, aмбулaнте и 

aпотеке).  

У локaлном центру требa плaнирaти изгрaдњу здрaвствене стaнице (амбуланте) зa потребе гравитационог 

подручја. 

Укупнa плaнирaнa површинa нaмењенa објектимa здрaвствa, износи 2,11ha. 

 

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

На подручју Плана генералне регулације, постоје три објекта дечје заштите у оквиру дечје установе „Софија 

Ристић“:  

- дечји вртић и јаслице, на комплексу површине 0,70 ha, садржи два објекта: један је за децу узраста до 6 

година и други, за децу узраста од 6-7 година. Укупна површина ових објеката је 1.635m². 

- дечји вртић, површине 460m², на комплексу површине 0,35ha, намењен је деци узраста од 6-7 година.  

У домену дечје заштите на подручју Плана генералне регулације, потребно је обезбедити следеће капацитете: 

- oбјекте укупне површине 4.500m
2
 

- земљиште површине 1,40ha . 

У односу на постојеће капацитете, потребна је изградња нових 2.400 m
2
 објеката и проширење комплекса за 

0,35 ha. У том смислу, планирана је нова дечја установа у близини спотско-рекреативног центра на деловима 

катастарских парцела бр. 714, 715/1, 716/1 и 717/4, све из К.О. Топола (Варош). 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Од објеката социјалне заштите, на подручју ПГР-а постоји Црвени крст (у комплексу Дома здравља), 

кухиња Црвеног крста на засебној локацији површине 0,05ha и Центар за социјални рад у просторијама објекта 

друге намене.  

На подручју Плана генералне регулације, планиран је дом за ученике средње школе, у североисточном делу 

ПГР-а, површине око 0,85ha. На овом комплексу планиран и део средњошколског објекта - смер за производњу и 

прераду хране.  
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Укупна површина објеката социјалне заштите, заједно са постојећим институцијама (Црвени крст, Центар за 

социјални рад), износи 1,40ha (површина интерната средње школе урачуната је у површину зона образовања). 

КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

КУЛТУРА 

 Објекти културе на овом подручју, углавном су локалног карактера, намењени становништву са подручја 

Плана генералне регулације и општине. 

Већинa aктивности из облaсти културе, одвијa се у Дому културе који је смештен непосредно уз градски 

центар. Са биоскопом и библиотеком, овај објекат има површину 1235m2 (0,10ha). 

 Објекти који су везани за просторну и културно-историјску целину "Карађорђева Топола", задужбину краља 

Петра I Карађорђевића у граду, представљају културни центар Тополе. Ту се налазе: библиотека и Музеј, а 

реконструкцијом и адаптацијом осталих објеката, могуће је обогатити овај комплекс новим садржајима културе. 

Објекти културе на Опленцу (Музеј и галерија), уређиваће се јединствено у склопу целог комплекса, у складу са 

условима надлежног завода за заштиту споменика културе. 

У просторној целини „Е“- „Деспотовица II“, у оквиру локалног центра по потреби се могу планирати и 

одговарајући садржаји културе локалног карактера (клубови, сале, читаонице и сл.) 

 Укупна површина земљишта за потребе културе, износи 1,89 ha. 

 

ИНФОРМИСАЊЕ 

Објекти јавног информисања могу да се граде у планираним центрима, као и у оквиру других намена  под 

одређеним условима прописаним правилима грађења.  

 

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 Топола, као градско насеље, представља административни, привредни и културни центар општине. Објекти 

управе се налазе у централном делу насеља, у оквиру градског центра. То су: 

 - седиште Скупштине општине, са свим општинским службама, 

 - Oпштински суд, 

 - МУП Србије, СУП Топола. 

Рaсположиви простор aдминистрaције и упрaве  је и дaнaс знaчaјaн и износи близу 4000 m
2
. Објекти упрaве и 

aдминистрaције  могу да се граде у центрима (градски, локални, линијски, мешовити), а могу и у склопу других намена 

као пратећа функција. 

 Површина земљишта коју заузимају ове намене износи 0,68 ha. 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

ГРОБЉА  - Главно градско гробље које ће да задовољи потребе становништва и у наредном периоду, је гробље „Љубе 

село“ (површине 5,53 ha) у КО Топола (Село), на североисточном ободу Плана на катастарским парцелама бр. 3054, 

3055, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3059/1, 3059/2, 3060/1, 3060/2, 3061/1, 3061/2, 3062/1, 3062/2, 

делу 3063/2, 3075, 3076, 3077, 3078 и 3079, све из К.О. Топола (Село). 

У оквиру Плана генералне регулације постоји и гробље које се налази непосредно уз границу парка „Опленац“, 

површине 0,81 ha. Ово гробље је попуњено и нема услова за отварање нових гробних места. 

Укупна површина гробаља на подручју ПГР-а је 6,34 ha. 

ПИЈАЦЕ - Постојећа пијаца у градском центру, површине 0,20 ha, задржава се на постојећој локацији. Локација је 

уређена и опремљена за ту намену. Садржи отворену продајну површину и пратеће садржаје. 

Могуће је, по потреби, у оквиру локалног или дистрибутивног центра, организовати мање снабдевачке 

пунктове. 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА – налази се у северном делу насеља. Површина комплекса је око 1.00 ha. У оквиру 

ветеринарске станице функционише 5 амбуланти - једна у Тополи на к.п. бр. 76 К.О. Топола (Варош) и у сеоским 

насељима: Доња Шаторња, Наталинци, Белосавци и Горња Трнава. Опремљеност и уређеност локације је на 

задовољавајућем нивоу. 

ВАТРОГАСНИ ДОМ – лоциран је у центру града у оквиру просторне културно-историјске целине Карађорђева 

Топола са Опленцем у зони I - Старо језгро Тополе, на катастарским парцелама бр. 1733, 1734 и 1735 КО Топола 

(Варош). Завод за заштиту споменика културе Крагујевац сагласан је да се ватрогасна станица задржи на постојећој 

локацији, али се овим Планом оставља могућност измештања исте у планирани дистрибутивни центар. 

ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР – формиран је у северном делу насеља, уз постојећу ветеринарску станицу на к.п. бр. 

75 и 76 К.О. Топола (Варош). На овој локацији налази се комунална зона: сточна и кванташка пијаца, ветеринарска 

станица, објекти потребни за њихово функционисање и, евентуално, ватрогасна служба. Површина комплекса је 1,89 

ha. До реализације ове зоне, постојећа ватрогасна станица задржава се на постојећој локацији. Након измештања 

ватрогасне службе, припадајуће земљиште задржава трајно намену за управу и јавне службе. 

ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА  - На подручју Плана генералне регулације налазе се три изворишта 

водоснабдевања:  

1. „Врело“ (иза аутобуске станице), површине 1,20ha. 

2.  "Кречана", у оквиру стамбене зоне (целина „Ц“), површине 0,70 ha 
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3. „Божурња“ у источном делу, уз границу Плана генералне регулације, површине 0,50 ha. 

Извориште "Јарменовци" налази се ван подручја Плана генералне регулације.  

ЦЕНТАР ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРЕРАДУ ОТПАДА - Постојећа депонија комуналног отпада "Торови" налази се на 

к.п.бр. 2539/1,2 и 2540 КО Топола (Село), на површини од око 3.00ha и не задовољава санитарно-хигијенске услове.  

Депоновање отпада није контролисано па се на депонији налази отпад различитих категорија и степена 

штетности. Преслојавање се не врши тако да је присутна појава паљења и самозапаљивања отпада као и 

развејавање на околни терен. 

Скупштина општине Топола је, на предлог Општинског већа општине Топола, на седници одржаној 10.06.2011. 

године донела Одлуку о одлагању чврстог неопасног комуналног отпада (број 020-143/2011-05-I од 10.06.2011, 

Службени гласник СО Топола број 6/2011). У складу са овом одлуком, општина Топола отпочиње одлагање чврстог 

неопасног комуналног отпада на санитарну регионалну депонију „Врбак“ у Лапову. 

Скупштина општине Топола је, након доношења ове одлуке, усвојила План управљања комуналним отпадом на 

подручју општине Топола (бр. 352-316/2011-06 од 27.09.2011. године). Овим Планом, а у циљу превазилажења 

проблема проузрокованих неадекватним поступањем са отпадом и успостављања добре праксе управљања отпадом, 

неопходно је предузети следеће  активности: 

• Неутралисање дивљих депонија 

• Обухватање 70% територије општине Топола одношењем отпада 

• Изградња рециклажног центра 

• Санација постојеће градске депоније 

• Затварање постојеће депоније након завршетка пројекта санације 

• Изградња трансфер станице 

• Одвајање отпада приликом сакупљања 

• Депоновање комуналног отпада на регионалну депонију 

• Едукација становништва о управљању отпадом и значају заштите животне средине.  

С тим у вези, потребно је на катастарској парцели на којој се налази постојећа градска депонија изнаћи решење за 

изградњу објекта који ће омогућити раздвајање и рециклажу комуналног отпада који настаје на подручју општине, као 

и постојећег отпада са депоније што би омогућило да се градска депонија санира и припреми за затварање а обрађени 

комунални отпад искористи у економске сврхе или одвози на регионалну депонију ради трајног депоновања, 

уништавања или даље прераде. На овај начин би се постојеће сметлиште преобликовало у центар за селекцију и 

прераду отпада. 

 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 

 Постојећи терени за спорт и рекреацију у Тополи, не задовољавају потребе становништва.  

На подручју Плана генералне регулације постоји фудбалски терен ФК „Карађорђе“ и мини пич терен, на 

површини од  око  1,50 ha, северно од градског центра. Уз ове објекте планира се формирање градског спортског центра 

на укупној површини од око 6,00 ha. На овом простору планирана је изградња отворених терена за мале спортове и 

спортска хала. С обзиром на то да је Планом прописана разрада кроз урбанистички пројекат, могуће је на основу 

детаљније дефинисаног програма, организовати и друге спортске објекте (отворене и затворене базене, разне школе 

спортова и сл.), као и пратеће објекте у оквиру компатибилних намена.  

Терени и објекти у оквиру парк-шуме "Опленац"  (базен, тениски терен, стрелиште, куглана), уређиваће се 

према посебном програму при изради Плана детаљне регулације чија је израда обавезна. 

У оквиру школских комплекса постоје терени за мале спортове затвореног и отвореног типа. 

 

ЗЕЛЕНИЛО 

У Тополи постоје две основне категорије зелених површина: 

- градско зеленило и 

- зеленило ван грађевинског реона 

 Структуру грaдског зеленилa чине: 

- пaркови 

- скверови 

- зеленило специјaлног кaрaктерa и 

- линеaрно зеленило 

 

ПАРКОВИ 

ПАРК-ШУМА "ОПЛЕНАЦ" је највећа уређена зелена површина, типа парк-шуме, која уједно има и функцију 

централног градског и меморијалног парка. Дефинисана је као зона III Просторне културно-историјске целине 

Карађорђева Топола са Опленцем и за њу важе посебни услови заштите, правила уређења и правила грађења које 

прописује надлежни завод за заштиту споменика културе – поглавље - 10.3 Услови и мере заштите културног наслеђа. 

Површина целог комплекса парк-шуме износи ~124,00ha. Задржава се постојећа намена простора и објеката за 

културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену. 
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ПАРК-ШУМА "ЈЕЗЕРО" површине 13,20 ha, формиран је у северном делу Плана генералне регулације око 

постојећег вештачког језера на катастарским парцелама 104/2 и 109 К.О. Топола (Варош) и катастарским парцелама 

из К.О. Топола (Село) бр: 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3547, 

3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3552/2, 3555/4, 3555/6, 3555/7, 3556/2, 3561, 3562, 3563/1, 3563/2, 3564, 3566, 3567/1, 

3567/5, 3569/5 и делу 3965. Поред језера обухвата и постојећу неуређену шуму.  

У планском периоду потребно је уредити ову површину реконструкцијом постојећег зеленила, изградњом 

пешачких стаза и опремањем потребним мобилијаром (клупе, канделабри и сл.).  

ПАРК-ШУМА „Каменица“, површине око 10,00 ha, планирана је поред Каменичке реке, западно од градског центра 

на катастарским парцелама бр: 503/1, 506, 507, 508, 509, 510, 512/2, 515/1, 1785, 1787, 1788, 1793, 1794, 1795/1, 1795/2, 

1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1811, 1812/1, 1813/1, 1854, 1855 из К.О. Топола 

(Варош) и к.п. бр. 4409/2, 4410, 4419, 4420/1, 4420/2, 4421, 4425/2, 4425/3, 4425/4, 4425/5, 4425/6, 4426/2, 4427/2, 

4449/1, 4449/2, 4449/3, 4450, 4451/1, 4451/2, 4451/3, 4452/1, 4452/2, 4453, 4454 К.О.Топола (Село).  

Планирани су садржаји активне и пасивне рекреације, уз пратеће комерцијалне функције.  

ГРАДСКИ ПАРК  – Преко пута Карађорђевог града у центру Тополе, планиран је парк површине ~1,50 ha на 

катастарским парцелама бр. 1819, 1820, 1821, 1822, 1838, 1840 и деловима к.п. бр. 1815/2 и 2818/5, све из К.О. Топола 

(Варош). Обликовање и уређење парка дефинисаће се приликом израде урбанистичко-техничке документације. 

 

СКВЕРОВИ 

СПОМЕНИК - На раскрсници градске магистрале и Булевара краља Александра. Припада типу полуотвореног трга. 

Формиран је око споменика палом пилоту из најновијих ратова са краја XX века. Делимично је уређен. Површина 

сквера је 0,20 ha. 

 

СПЕЦИФИЧНО ЗЕЛЕНИЛО 

 У захвату ПГР-а разликују се следеће врсте специфичног зеленила: деградиране површине, условно стабилни 

терени и јаруге и околни простори гробља и трафо-станице и сл. Савремена урбанистичка концепција уређења простора 

подразумева функционално озелењавање и других намена: радних зона, школских комплекса, дечјих вртића, 

здравствених установа, индивидуалних парцела и сл. 

  

ЛИНЕАРНО ЗЕЛЕНИЛО   

Линеарно зеленило чине дрвореди, једнострани или обострани у зависности од профила улице. 

Основни задатак линеарног зеленила је да: 

• зелене површине повеже у систем градског зеленила, 

• ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим  микроклиматским условима, 

• апсорбује штетне материје и честице,   

• утиче на пејзажни изглед насеља. 

 

Укупнa површинa зеленилa у грaђевинском реону износи 157,50 ha. Постојећим површинама, у Тополи 

обезбеђено је близу 276,6m
2
/становнику зелених површина, рачунајући само градско зеленило.  

 

Зеленило вaн грaђевинског реонa чине мaњи фрaгменти шумa, водно и пољопривредно земљиште сa 

специфичним режимом.  

  

8.   КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

8.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

Насеље Топола је формирано подужно правцем североисток – југозапад дуж државних путева I и II реда, тако да кроз 

простор обухваћен Планом генералне регулације пролазе следећи коридори путева рангирани у складу са Уредбом о 

категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13), а истовремено чине и основну уличну мрежу 

насеља, и то: 

• Државни пут IБ реда број 25 – Мали Пожаревац – Младеновац – Топола  - Крагујевац; 

• Државни пут IБ реда број 27 – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) – 

Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац – Топола – Рача – 

Свилајнац; 

• Државни пут IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб; 

• Државни пут IIБ реда број 368 – Аранђеловац – Бања – Топола.    

Трасе државних путева дефинисане важећом Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 

и 119/13) на подручју Плана генералне регулације преклапају се са трасама магистралних и регионалних путева према 

Референтном систему Републике Србије у односу на који су дефинисане стационаже државних путева, и то: 

• Траса државног пута IБ реда број 25 преклапа се са трасом магистралног пута  М23 од стационаже km 35+530 

(M23) до стационаже km 41+209 (M23); 
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• Траса државног пута IБ реда број 27 преклапа се са трасом магистралног пута  М4 од стационаже km 684+905 

(M4) до стационаже km 690+200 (M4); 

• Траса државног пута IIА реда број 152 преклапа се са трасом регионалног пута пута  Р126 од стационаже km 

0+000 (P126) до стационаже km 4+171 (P126); 

• Траса државног пута IIБ реда број 368 преклапа се са трасом регионалног пута пута  Р215а од стационаже km 

0+000 (P215a) до стационаже km 1+052 (P125a). 

На подручју Плана генералне регулације међусобно се преклапају и трасе  државног пута IБ реда број 25 од стационаже 

km 35+530 (M23) до стационаже km 39+623 (M23) и државног пута IБ реда број 27 од стационаже km 684+905 (M4) до 

стационаже km 689+000 (M4). 

Саобраћајна мрежа у обухвату плана хијерархијски је класификована на: 

- Градске магистрале (саобраћајнице које се поклапају са правцима државних путева кроз насеље и 

саобраћајнице са највећим саобраћајним оптерећењем и најширим регулационим профилима): 

◦ Траса државног пута IБ реда број 25 од стационаже km 35+530 (M23)  до стационаже km 41+209 (M23) 

у дужини од 5679 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа до кружне раскрснице код аутобуске 

станице, Улицом солунских ратника и Улицом пилота Зорана Томића; 

◦ Траса државног пута IБ реда број 27 од стационаже km 684+905 (M4) до стационаже у дужини од km 

690+200 (M4), у дужини од 5295 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа до кружне раскрснице 

код аутобуске станице Улицом солунских ратника и Улицом Милована Миловановића;  

◦ Траса државног пута IIА реда број 152 од стационаже km 0+000 (P126) до стационаже km 4+171 (P126) 

у дужини од 4171 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа од кружне раскрснице код аутобуске 

станице и Карађорђевом улицом; 

◦ Траса државног пута IIБ реда број 368 од стационаже km 0+000 (P215a)  до стационаже km 1+052 

(P125a) у дужини од 1052 m, а поклапа се са Улицом Мије Тодоровића (стари тополски пут); 

◦ Булевар краља Александра. 

- Југоисточна обилазница (саобраћајница за преусмеравање тешког и транзитног саобраћаја ван централне зоне 

насеља) од стационаже државног пута IБ реда број 25 km 40+499 (M23)  до стационаже државног пута IIА реда 

број 152 km 3+997 (P126) у дужини од 2711 m. 

• Сабирне саобраћајнице (саобраћајнице уметнуте између градских магистрала у које се усмерава саобраћај са 

приступних саобраћајница): 

o Авенија краља Петра I; 

o Улица краљице Марије; 

o Улица кнеза Александра Карађорђевића; 

o Улица Крагујевачка; 

o Улица О194-О195 – веза између улица Јована Скерлића и Кнеза Александра Карађорђевића; 

o Улица Ђурђевданска; 

o Улица Светосавска; 

o Нова улица О148 – О136 – О149 – О11 – О22 – О18,  

o Улица владике Саве; 

o Улица Михајла Петровића Аласа; 

o Улица Петра Николајевића Молера; 

o Улица жртава крагујевачког октобра; 

o Улица Душана Радовића; 

o Улица Никољска; 

o Улица О63  О49 – О48 – О47 – веза између улица Никољске и Мије Тодоровића; 

o Улица нова О256 – О253 – О257. 

• Приступне саобраћајнице (најнижег ранга које формирају грађевинске блокове и којима се обезбеђује 

приступ свим грађевинским парцелама на саобраћајне површине вишег ранга). 

Саобраћајно решење, односно основна матрица саобраћајница прилагођена је  геоморфолошким карактеристикама 

терена и заснива се на постојећем стању које диктира постојећа изградња и потребама на основу планиране намене 

површина како би се обезбедио приступ на јавне саобраћајне површине грађевинским парцелама тамо где је 

предвиђено директно спровођење Плана генералне регулације.  

Најзначајнији захват за развој и изградњу саобраћајне мреже на подручју ПГР-а представља планирана југоисточна 

обилазница. Обилазница дужине ~ 2,7 км спаја државни пут IБ реда број 25 код Ливнице у Тополи са државним путем 

државног пута IIА реда број 152 код Метериза. Обилазница није целом својом дужином у обухвату Плана генералне 

регулације. Стога су предвиђена два регулациона профила – један кроз грађевински реон и други ван грађевинског 

реона и ван границе Плана – графички прилог бр 3 – Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим 

решењем, Р 1:2 500. 

Изградња југоисточне обилазнице омогућила би измештање транзитног теретног саобраћаја из центра града, тј, из 

Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Саобраћај на правцу Рудник – Крћевац би 

се одвијао државним путем IIА реда број 152 до укрштања са обилазницом, затим обилазницом до укрштања са 

државним путем IБ реда број 25и даље овим путем до одвајања за Рачу, односно до Крћевца где се одвајају правци за 

Младеновац и Аранђеловац.  
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За изградњу преостале саобраћајне инфраструктуре нису планирани захвати који би битно утицали на већ 

успостављену саобраћајну мрежу, већ се предвиђа дефинисање регулације планираних саобраћајница и евенуално 

проширење регулације постојећих како би се обезбедиле потребне техничке карактеристике и формирали грађевински 

блокови. 

Јавни путнички саобраћај  

Топола нема развијен јавни градски превоз, осим оног који се одвија између насеља општине (унутаропштински или 

приградски) превоз.  

Постојећа аутобуска станица је мешовитог типа (приградског и међуградског). Има 11 наткривених перона. Перони се 

користе и за полазак и долазак аутобуса као и за паркирање аутобуса и маневрисање при поласку и доласку аутобуса. 

Прикључак аутобуске станице је на Булевар вожда Карађорђа на стационажи државног пута IБ реда број 25 km 38+530 

(M23), односно на стационажи државног пута IБ реда број 27 km 687+902 (M4).  

Сама аутобуска станица је организована на довољној површини, на којој су задовољене основне технолошке и 

просторне норме за објекат овакве намене. Корисници аутобуске станице, путници, пратиоци у зграду долазе преко 

посебног улаза из Улице солунских ратника. На станици постоји адекватна површина намењена путницима који чекају.  

Стационарни саобраћај 

Проблем паркирања на површинама јавних намена у Тополи постојао је у зони центра где је највећа израђеност и 

концентрација јавних површина и објеката, али и наслеђена структура саобраћајница.  

Услови коришћења јавних паркиралишта регулисани су Одлуком о јавним паркиралиштима ("Службени гласник СО 

Топола", бр. 3/09). 

У Тополи је организован систем наплате паркирања на јавним површинама. Паркинг места су организована у 

регулационом профилу саобраћајница. Планом је предвиђено формирање два јавна паркиралишта уз градски спортски 

центар  у регулационом профилу Улице С. П. Крцуна и Улице Душана Радовића.   

Паркирање или гаражирање моторних возила у оквиру грађевинских парцела које припадају површинама осталих 

намена врши се у зонама где преовлађују објекти намeњени становању, а у складу са нормативима дефинисаним у 

правилима грађења -  поглавље 3.1 – Општа правила грађења на површинама осталих намена. 

Пешачки саобраћај  

За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код примарних и секундарних 

саобраћајница. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих видова 

саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама и постављању заштитних ограда у 

зонама интезивног прелажења улице (школе, дечје установе, здравствене установе). 

 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 

Насеље Топола нема железничку везу са осталим подручјима. На основу Услова ЈП-а „Железнице Србије“ за потребе 

израде Генералног плана Топола 2025 број 102/07-4153 од 30.01.2008. године, а у складу са Стратешким планом ЈП-а 

„Железнице Србије“ и Просторним планом Републике Србије, ЈП „Железнице Србије“ на предметном подручју које је у 

обухвату Генералног плана планира се: 

1. изградња једноколосечне железничке пруге Младеновац-Аранђеловац-Лазаревац, на којој се планира 

организација саобраћаја путничких возова и теретног саобраћаја. ЈП „Железнице Србије“ не поседује техничку 

документацију за дефинисање трасе. 

2. ЈП „Железнице Србије“ су мишљења да би биле корисно да се испита могућност планирања и пројектовања нове 

регионалне железничке електрифициране пруге која би повезивала шумадијске градове Младеновац, 

Аранђеловац, Тополу, Горњи Милановац и Чачак. Део ове пруге је предвиђен у Просторном плану Србије. За 

предметну пругу није рађена техничка документација па самим тим није дефинисана траса пруге. 

Прелиминарни правац ове пруге дефинисан Просторним планом општине Топола не пролази кроз обухват 

Плана генералне регулације насеља Топола.  

 

8.2 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Систем водоснабдевања општине Топола као и насеља у обухвату Плана генералне регулације базира се на 

снабдевању из два правца:снабдевање из подрудничког слива коришћењем површинске воде из планинских бујичних 

потока са планине Рудник и коришћењем изворишта у Тополи.  

Варош Топола и још осам сеоских насеља су прикључени на централни водоводни систем који снабдева 5 747 

становника Вароши Топола и још 5 296 потрошача у сеоским насељима (Божурња, Винча, Горња Шаторња, Липовац, 

Жабаре, Јарменовци, Манојловци и Топола (Село)). 

          Са планине Рудник тиролским захватима на Јарменовачкој реци, Милића потоку и Поточању, сирова вода 

цевоводима доведена на постројење за питку воду у Јарменовцима на коти 400 метара. Максималан инсталисани 

капацитет постројења је 55 l/sek. 

          Питка вода се од постројења транспортује магистралним цевоводом Ø350mm до резервоара на Опленцу. 

Пројектовани максимални капацитет доводног цевовода је 100 l/sek. 

          Систем градског водоснабдевања Тополе је изведен у три висинске зоне притисака: прва зона се простире од коте 

180 до коте 220mnm, друга зона је од коте 220 mnm до коте 270 mnm, а трећа зона је од коте 270 mnm до коте 320 mnm. 
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          Цевоводна мрежа је различитих пречника - до Ø400mm, а од материјала: АCC, PE, PVC, LG и PCC. Даљи развој 

цевовода базира се на реконструкцији постојећих ради повећања пречника и прстенастог повезивања ради бољег и 

сигурнијег снабдевања крајњих потрошача. 

          Постојећи резервоарски капацитети су: 

- Р 3-1 на врху Опленца V=340m³ са котом 343,53 mnm   

- Р 2-1 на Метеризама V=2х1.500m³ са котом 299 mnm 

- Р 2-2 под Опленцем  V=200m³ са котом 305 mnm   

Укупна запремина резервоара је 3.540 m³ воде. 

           Садашњи капацитети изворишта водоснабдевања су: 

- Водосистем „Јарменовци“......................................55 l/sek.  

- Каптажа „Врело“.........................................................4 l/sek. 

- Каптажа „Кречана“......................................................2 l/sek. 

- Божурња......................................................................2 l/sek. 

                                                  Садашњи капацитет је : 63 l/sek. 

         

Према Водопривредној основи Републике Србије („Сл.гласник РС“. бр. 11/02) нормативи садашње потрошње  воде су 

460 l/ст на дан за градске и приградске кориснике.  

Коефицијент за израчунавање дневног максимума за становништво у обухвату ПГР-а је а1=1,3, а за приградско и сеоско 

становништво ван обухвата ПГР-а је а1=1,4. 

Коефицијент за израчунавање часовног максимума за становништво у обухвату ПГР-а је а2=1,5, а за приградско и 

сеоско становништво ван обухвата ПГР-а је а2=1,7. 

Потребне количине воде за становништво насеља: 

 

Средња дневна потрошња воде износи: 

Qsr = 5747 х 460 = 30,60 l/sec за  

              86400 

Максимална дневна потрошња износи: 

Q max/dn = 1,3 х 30,60 = 39,78 l/sec 

Часовни максимум потрошње износи: 

Q max/cas = 1,5 х 39,78 = 56,29 l/sec 

Потребне количине воде за становништво ван обухвата ПГР-а: 

Средња дневна потрошња воде износи: 

Qsr = 5296 х 460 = 28,19 l/sec за  

              86400 

Максимална дневна потрошња износи: 

Q max/dn = 1,4 х 28,19 = 39,47 l/sec 

Часовни максимум потрошње износи: 

Q max/cas = 1,7 х 39,47 = 67,01 l/sec 

Укупне потребе за водом: 

Qsr = 30,60 + 28,19 = 58,79 l/ sec 

Q max/dn =39,78 + 39,47 = 79,25 l/ sec 

Q max/cas =56.29 + 67,01 = 123,30 l/ sec. 

На основу напред изнесеног, постојећа изворишта водоснабдевања капацитета 63.0 l/sek би могла само да задовоље 

просечну годишњу потрошњу од 58.79 l/seс, али не могу да покрију максималну дневну потребу од 79,25 l/seс, јер 

недостаје 16,25l/seс. Максимална часовна потрошња се подмирује  из резервоарских капацитета, ако су довољни. 

Потребан капацитет резервоарског простора за крајњу фазу треба да обезбеди 40-50% од просечно дневне количине 

воде. 

Максималне дневне потребе за водом износе 79,25 х 86400 = 6847200 l =6847 m³, а постојећи резервоарски капацитети 

износе 3540 m³ воде, што чини: 

3540/6847 х 100 =51.70% и задовољава садашње потребе. 

Неопходно је планирање повећања капацитета изворишта водоснабдевања. Једна од могућности је повећање капацитета 

водозахватних објеката на падинама планине Рудник изградњом једне мање акумулације, која би омогућила годишње 

изравнање воде на водозахватним објектима, као и повећање капацитета постројења за питку воду, јер постојећи 

инсталисани капацитет  цевовода Јерменовци – Топола од око 100l/sek је задовољавајући. 

Друго решење би било повезивање на регионални систем Лопатница – Студеница, у складу са опредељењима из 

Водопривредне основе Републике Србије. Магистралним цевоводом из овог водосистема во да би се довела из правца 

Раче, преко планиране црпне станице у Жабарима и резервоара – прекидне коморе „Топола“ на коти 245 mnm, V=2х250 

m³ воде. На овај начин би се покрила потрошња прве висинске зоне са најважнијим индустријским потрошачима у 

источној и северној зони привређивања. Од динамике реализације водосистема Лопатница – Студеница зависи 

опредељење за једну од могућих варијанти.  

Трећа могућа варијанта би била продужење постојећег водосистема „Рзав“ од Горњег Милановца преко превоја кроз 

варошице Рудник и довођење пијаће воде до садашњег водовода из Јарменовца. 
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У Тополи је извршено зонирање водоводне мреже по висинским зонама, тако да је прва зона снабдевања између 

изохипси 150 и 220, друга зона од изохипсе 220 до 270, а трећа зона изнад изохипсе 270. На граници сваке зоне 

постављени су резервоари, тако да не постоји могућност мешања висинских зона. За подручје испод улаза у парк 

Опленац је комплетно формирана III висинска зона са својим прстеном од цевовода Ø150mm као и мрежа на 

Метеризама. Друга висинска зона је обухватила скоро целу територију Тополе, с тим што је од главног резервоара Р 2-1 

планиран нови цевовод Ø300mm ка западу поред државног пута Топола-Рудник, који се код бензинске пумпе повезује у 

главни дистрибутивни прстен са  источним постојећим цевоводом Ø400mm и Ø300mm. Прва висинска зона, која 

обухвата ниже терене источне радне зоне испод ливнице и северну радну зону до Баџакове ћуприје на Кубршници, је 

планирана да се снабдева водом из новопланираног резервоара на будућем главном водоводу из „Лопатнице“ 

цевоводом Ø200mm. Као прелазно решење до изградње овог довода, може се на локацији будућег резервоара Р 1-1 

изградити прекидна комора са слободним нивоом, која ће имати улогу регулатора притиска у најнижој зони 

водоснабдевања.   

Планирани су нови секундарни цевоводи пречника изнад Ø100mm, повезани у дистрибутивне прстенове, чиме се 

обезбеђује равномерније водоснабдевање свих потрошача, а повећава се противпожарно обезбеђење. 

За сва изворишта снабдевања (постојећа и, евентуално, нова) неопходно је урадити Елаборате о санитарним зонама 

заштите на основу Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 

(«Сл. гласник РС», бр.92/08). Зоне заштите водоизворишта назначене на графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена 

површина са правилима уређења и грађења, Р 1: 2 500 представљају орјентациону ужу зону заштите водоизворишта. До 

израде елабората и тачног дефинисања санитарних зона заштите, на овом простору треба забранити изградњу и 

употребљавање објеката и земљишта у складу са чланом 27,  28. и 29. Правилника. Након израде елабората, зоне 

санитарне заштите, прописане услове коришћења земљишта и мере заштите треба унети у планску документацију 

израдом Измена и допуна Плана генералне регулације или израдом нових Планова детаљне регулације. 

 

КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА. СЛИВНА ПОДРУЧЈА  

Конфигурација терена обухваћеног границама Плана генералне регулације, гравитира у три правца: ка западу ка реци 

Каменици, где је изграђено постојеће постројење за пречишћавање отпадне воде капацитета 8.000 ES, на истоку ка реци 

Јасеници и на северу ка реци Кубршници. 

Топографски услови између три сливна подручја за одвођење и пречишћавање отпадних вода су: прво и главно 

подручје градског насеља Тополе као и радна зона на Метеризама је оријентисано ка западу и сливу реке Каменице и 

обухвата око 60% количине употребљених вода, друго подручје је оријентисано ка истоку и сливу реке Јасенице и 

обухвата око 30% количине употребљених вода, а треће подручје северног краја Тополе, већи део Љубесела и северна 

радна зона поред путног правце Београд-Крагујевац, је оријентисана ка сливу реке Кубршнице у зони око Баџакове 

ћуприје. 

Мрежа фекалне канализације за прикупљање и одвођење употребљене санитарне воде до постројења за пречишћавање 

отпадних вода је пречника Ø200mm, Ø250mm и Ø300mm и углавном се наставља на постојећу мрежу колектора 

фекалне канализације. 

До постројења за пречишћавање отпадних вода поред реке Каменице трасиран је нови главни колектор који доводи 

отпадне воде од најјужнијег дела територије обухваћене овим Планом генералне регулације, тј. од радне зоне Метеризе, 

прати десну обалу Каменице и успут прихвата и бочне огранке. 

Од изворишта „Врело“ почиње источни колектор који прикупља све отпадне воде гравитирајућег дела Љубесела, зоне 

сервиса поред државног пута  IБ реда бр.27, затим насеље поред државног пута  IБ реда бр.27, будуће источне радне 

зоне код Ливнице, као и део насеља Божурња. На свом најнижем делу у делу атара Жабаре, планирано је друго 

постројење за пречишћавање отпадних вода слива Јасенице, а до изградње овог постројења ће се постојећом црпном 

станицом препумпавати вода ка постројењу Каменица новим цевоводом  Ø400mm. 

Други део насеља Љубесело и делови Топола (Варош) у близини језера су конфигурацијом терена усмерени ка 

северном одводнику отпадних вода у смеру ка северној радној зони Кубршница и будућем постројењу за 

пречишћавање отпадних вода у зони моста на Кубршници. 

Обзиром на изразито наглашене падове терена од центра насеља Топола (Варош) ка западу ка реци Каменици, ка 

истоку ка реци Јасеници и ка северу ка реци Кубршници, то не постоји никакво економски оправдано решење за трајно 

пребацивање прикупљене отпадне воде из осталих сливова ка Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Каменици, 

већ се за два преостала слива мора изградити одговарајуће постројење мањег капацитета на предложеним локацијама: 

уз леву обалу Јасенице у Жабарима и уз десну обалу Кубршнице код Баџакове ћуприје.  

 

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

Кишном канализацијом у Тополи су обухваћена подручја јужно од пута Београд-Крагујевац и то у правцу могућих 

одводника: реке Каменице са западне стране насеља и реке Јасенице са источне стране насеља, обухватајући средишње 

градско језгро и падине Опленца. Кишна канализација је рачуната на бази криве трајања кише за период од две године, 

на бази интензитета падавина од око 230l/sek/ha. 

 

8.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТУКТУРА 

 

Подручје располаже потребним електроенергетским објектима из којих се обезбеђује електрична енергија. 
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1. Т.С. 110/35/10кV „Топола“ снаге 20+31,5 МVA са напојним 110 кV далеководима из правца Аранђеловца (из 

Т.Е. Колубара) из правца Т.С. Крагујевац 2“ (из Х.Е. „Ђердап“ Т.Е. „Косово Б“) 

2. Т.С. 35/10 кV располажу укупном инсталисаном снагом 38,5 МVA и то: 

- у склопу Т.С. 110/35/10 кV са трансформатором снаге 31,5 МVA који поседује терцијер 10 кV снаге 10 МVA 

- трансформатором 35/10 кV снаге 8 МVA у комплексу Т.С. 110/35/10 кV „Топола“ 

- Т.С. „Метеризе“ снаге 8 МVA (делимично се користи за напајање сеоског подручја ван ГП-а) 

- Т.С. „Јарменовци“ снаге 2,5 МVA (напаја подручје ванПГР-а) 

- Т.С. „Ливница 1“, „Ливница 2“ снаге 8 МVA, изграђена за потребе ливнице у Тополи. 

За све Т.С. постоје далеководи 35 кV на челично решеткастим стубовима са Alč проводницима 3х95mm² прикључени на 

Т.С. 35/10 кV. Далековод за Т.С. 35/10 кV „Јарменовци“ пролази кроз зону ПГР-а у дужини cca 3,2 км. 

3. У обухвату Плана изграђен је већи број Т.С. 10/0.4 кV различитих типова (МБТС, зидане, лимене, куле) снаге 

100 до 630 кVA и углавном су намењене за снабдевање потрошача широке потрошње (укупно 47 Т.С.) 

За напајање Т.С. 10/0.4 кV постоје изграђени 10кV далеководи и 10кV кабловски водови. Поједине далеководе 10кV 

треба реконструисати због малог пресека проводника (25 mm²). 

У планском периоду задржаће се постојећи напонски нивои - 110 кV, 35 кV, 10 кV и 0,4 кV. 

Поред постојећих капацитета треба обезбедити нове додатне изворе електричне енергије што ће се постићи: 

а) реконструкцијом постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања расположиве снаге; 

б) изградњом нових објеката (трафо станица и далековода на напонском нивоу 10 кV).  

У том циљу предвиђа се: 

1. Повећање снаге постојеће Т.С. 110/35 кV „Топола“ са садашњих 20+31.5 МVA на 2х31,5 МVA;  

2. Т.С. 10/0.4 кV типа кула заменити одговарајућим стубним  Т.С. –СБТС 250 кV; 

3. Т.С. 10/0.4 кV у зони плана реконструисати у циљу повећања снаге на максимални пројектовани ниво са 

заменом трансформатора, трансформаторима веће снаге; 

4. Постојеће деонице далековода 10 кV изграђене са пресеком Alč водова 25 mm² реконструисати са уградњом 

нових Alč водова 3х50 mm² 

- Д.В. 10 кV од Т.С. „Чесма“ до Т.С. „Митровчић 2“ 

- Д.В. 10 кV од Т.С. „Љубесело МБТС“ до Т.С. „Јаруге“ Љубесело; 

5. Изградити нове Т.С. 10/0.4 кV у планској зони у циљу задовољења раста потрошње до краја планског периода 

и то:  

           - 5 ком  Т.С. типа МБТС снаге 630 кVА;  

      -3 ком стубни Т.С. – СБТС 250 у приградској зони у границама ПГР-а; 

6. Изградити  нове напојне водове 10 кV за планиране Т.С. у градској зони као кабловске водове сличне типу 

XHE 49/A  3x/1x150/mm², а у приградском делу као ваздушне водове са Alč проводницима или кабловским 

снопом 10 кV; 

7. Предвиђа се такође полагање новог кабловског 10 кV вода од Т.С. „Зидана бр.6“ до Т.С.“Банка“ у циљу 

обезбеђења двостраног напајања. 

С обзиром на то да је Одлуком о утврђивању Карађорђеве Тополе са Опленцем за просторну културно-историјску 

целину („Сл. гласник РС“, бр. 88/06) забрањено превођење далековода од 35 кV па навише, потребно је постојеће 

далеководе 35 кV на челично решеткастим стубовима који пролазе преко ове целине изместити ван. Дефинитивна траса 

измештених делова далековода утврдиће се израдом плана детаљне регулације. До тада, неопходно је поштовати 

успостављене заштитне зоне постојећих траса далековода.  

Реализацијом планиране реконструкције и изградње електро-енергетских објеката обезбедиће се потребна енергија и 

снага електричне енергије до краја планског периода. 

У планском периоду треба такође извршити модернизацију примарних електро енергетских објеката (110 и 35 кV) у 

циљу увођења даљинског управљања, са реализацијом диспечерског центра за објекте средњег напона (до 35 кV). 

Даљински надзор и управљање Т.С. 110 /35 кV „Топола“ предвиђа се преко централног диспечерског центра 

„Електродистрибуције“ д.о.о. у Краљеву. 

 

8.4  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Постојеће стање месне телефонске мреже посматраног подручја не задовољава реалне потребе, па због тога у планском 

периоду треба урадити значајне доградње нових степена и реконструкције постојећих и то:  

- изградња три нова MSAN – а (мулти сервисних приступних чворова) са пратећом адекватном приступном 

мрежом:Топола-Љубесело, Топола- Ливница, Топола-село. 

Постојећа телефонска централа је ранга чворне телефонске АТЦ са изграђеним постојећим оптичким спојним путевима 

од чега пролази и магистрални оптички кабл Крагујевац -  Топола, Аранђеловац - Младеновац.    Остали правци 

изграђене оптике су Топола-Шаторња, Топола-Крагујевац, Топола – Белосавци, Топола-Липовац, Топола-Жабари. 

Поред свих планираних MSAN-ова пролазе оптички каблови што је један од предуслова за локацију истих.  

Оваквом врстом децентрализације би се створили квалитетни услови да се на овом подручју изврши раздвајање 

двојничких прикључака и створе могућности за доступ фиксне телефоније до сваког домаћинства са пружањем свих 

врста сервиса као што су коришћење технологија ADSL, SHDSL, ATM и VDSL-2, IPVT и др. 

Постојећа примарна мрежа је делимично подземна док је секундарна ТТ мрежа углавном надземна. У овом подручју 

постоји изграђена кабловска ТТ канализација и то у ужем центру у дужини од 2500м.  
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Поштански саобраћај се обавља у шест поштанских јединица у којима ради девет шалтера, а што новим развојним 

плановима треба подићи на много већи број што кроз нове уговорне поште или такозване станице поштоноша. 

За потребе коришћења мобилне телефоније и CDMA технологије је изграђено шест базних станица. 

 

8.5 ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Територија општине Топола је гасификована. У насељу изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа која 

опслужује постојеће потрошаче. Проширење дистрибутивне мреже се планира у складу са будућим развојем насеља, тј, 

будућом изградњом привредних и стамбених објеката. 

Снабдевање природним гасом потрошача на територији општине Топола, обезбеђено  је преко гасовода 

средњег притиска из правца општине Рача са МРС «Марковац». Насеље Топола, тј, потрошачи у обухвату Плана, 

снабдева се из дистрибутивне мреже «Топола – центар» (намењена је за снабдевање природним гасом насеља: Топола 

град, Топола (Село), Божурња, Горович, Жабаре, Крћевац и Липовац). Ова мрежа почиње из МРС «Топола» која се 

налази у атару села Жабаре близу границе ПГР-а на к.п. бр. 1437 К.О. Жабаре. Из МРС «Марковац» долази гас средњег 

притиска до МРС «Топола» у којој се притисак снижава на максималних 4 bar и из које врши дистрибуција до крајњих 

корисника. Ова мрежа се по правилу води јавним површинама, у појасу улица и локалних путева, а по потреби и у 

путном појасу државних путева I и II реда.  

 

9. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог Плана, заснива се на 

континуитету планирања урбанистичког развоја, од Просторног плана, преко Генералног плана до Плана генералне 

регулације. Стварање повољних услова за економски и социјални развој кроз дефинисање намене и уређење 

грађевинског земљишта је примарни циљ како би се умаљили негативни демографски трендови. 

 

СТАНОВАЊЕ 

 Грађевинско земљиште намењено становању се, у односу на постојеће стање од 150,19 ha, повећава на 248,73 ha или 

39,73 %  укупне површине грађевинског реона. 

Просторни размештај зона по густинама конципиран је тако, да се, зоне високих густина налазе само у централном делу 

насеља, у делу градског центра. Зоне средњих густина заузимају највећи део територије Плана генералне регулације и 

оне су диференциране на три типа, док су ниске густине становања у периферном делу Плана: 

 

     А- ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА .................     8,08 ha 

Гст 40 - 70 стaновa/ha 

Гн 120-210 стaновникa/ha 

 

     Б- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА...............  213,96 ha 

Б.1.   Гст 25-40 стaновa/ha 

   Гн 60-100 стaновникa/ha  ........................   42,33 ha  

Б.2. Гст 15-25 стaновa/ha 

Гн 30-60 стaновникa/ha .........................       92,88 ha  

 Б.3. Гст до15 стaновa/ha 

Гн до 45 стaновникa/ha ............................    78,75 ha 

  

Ц- НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА..................   26,69 ha 

    Гст  до 10 станова/ ha 

                Гн  до 30 становника/ ha 

 

УКУПНО:............................................................  248,73 ha 

 

А - ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 

Површине намењене за становање високих густина чине подцелине постојећег породичног и вишепородичног становања у 

којима је могућа реконструкција и погушћавање, као и нове зоне планираног вишепородичног становања. У овим зонама, укупне 

површине 12,06ha, могућа је реализација око 300 станова. 

Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.1. (Гст 25 - 40 стaновa/ha) заузимају подцелине у оквиру целине 

„А“ и делимично у оквиру целина „Б“ и „Д“. На површини од 42,33 ha, могуће је остварити око 950 станова. 

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.2. (Гст 15 - 25 стaновa/ha) заузимају највећи део територије Плана 

генералне регулације. На површини од 92,88 ha, могуће је остварити око 1.350 станова. 

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.3. (Гст до 15 стaновa/ha) заузимају периферне делове Генералног 

плана и резиденцијално становање. На површини од 78,75 ha, могуће је остварити око 400 станова. 
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Ц- НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 

 Површине намењене за становање ниских густина (Гст до 10 стaновa/ha) су површине на којима је заступљено становање 

руралногтипа које су задржане у периферним деловима Тополе и у енклавама грађевинског реона и нова зона породичног 

становања репрезентативног карактера поред заштићених винограда испод Опленца. Површина износи 26,69 ha, а укупан 

број станова око 50. 

 

 ПРИВРЕЂИВАЊЕ  

Производне зоне (радне зоне и мешовито пословање) заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце. 

Дугорочни развој зона производних делатности заснива се реконструкцију и попуњавању постојећих зона. Просторни 

размештај производних активности конципиран је кроз четири целине: 

 РАДНА ЗОНА 1 – налази се у источном делу Плана генералне регулације, са десне стране градске магистрале, 

на самом улазу у Тополу из правца Крагујевца. Ту се налазе постојећи и нови индустријски капацитети. Површина ове 

зоне је 24,00 ha. 

 РАДНА ЗОНА 2 –обухвата постојеће и нове радне комплексе, такође са десне стране градске магистрале у 

централном делу насеља (код аутобуске станице). Укупна површина ове зоне износи око 26,00 ha. Капацитет ове зоне је 

такође око 1000 радних места.  

 РАДНА ЗОНА 3 – налази се у северном делу Плана генералне регулације, на правцу према Аранђеловцу. Ту се 

налазе постојећи и нови привредни капацитети. Површина ове зоне је 6,50 ha, а број радних места око 300. 

 РАДНА ЗОНА 4 – обухвата постојеће и планиране зоне у крајњем јужном делу Плана, на правцу ка Горњем 

Милановцу. Површина ове зоне је 9,50 ha, а број радних места око 500. 

MEШОВИТО ПОСЛОВАЊЕ представља врсту радних зона које се баве претежно терцијарним делатностима 

(складишта, сервиси, велетрговине, грађевинска предузећа и сл.). Лоцирани су уз главне саобраћајне правце, углавном 

уз формиране радне зоне. Површина ових зона износи 34,00 ha.   

 

УСЛУГЕ 

Услужне делатности планиране су у центрима свих нивоа и као пратећа делатност осталих функција 

(становања, привређивања и јавних функција) у складу са правилима прописаним овим Планом.  

СИСТЕМ ЦЕНТАРА 

На подрују Плана генералне регулације планирани су следећи нивои центара: 

• ГРАДСКИ ЦЕНТАР – на површини од 8,00ha обухвата пет блокова у централном делу насеља. У њему је 

концентрација јавних и осталих функција од значаја за општину. 

• ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ  

Планирано је да подручје Плана генералне регулације опслужују четири (4) локална центра. Ови центри садрже  

углавном услужне делатности и одређене објекте јавних функција, неопходне за функционисање дела насеља које 

опслужују (амбуланту, основну школу, одговарајуће просторе намењене култури, администрацији, верске објекте и 

комерцијалне садржаје са становањем). 

1. Локални центар „Љубе село“ опслужује североисточни део Плана генералне регулације.  

2. Локални центар „Деспотовица“ налази се у северном делу уз градску магистралу у близини 

дистрибутивног центра.  

3. Локални центар „Божурња“ налази се на раскрсници Улице Булевар краља Александра и градске 

магистрале. Опслужује источни део Плана. 

4. Локални центар „Опленац“ налази се у јужном делу Плана генералне регулације, уз градску магистралу 

(пута IIА реда број 152). Опслужује део стамбене зоне уз опленачки парк. 

ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ формирани су дуж важнијих градских саобраћајница и повезују  градски са локалним 

центрима. Услужне и привредне делатности јављају се као пратећа функција становања и привређивања (намена у 

оквиру којих се развијају)  или као доминантна функција. 

MEШОВИТИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТРИ су врсте радних зона које се баве претежно терцијарним делатностима 

(складишта, сервиси, велетрговине, грађевинска предузећа и сл.). Лоцирани су уз главне саобраћајне правце, углавном 

уз формиране радне зоне. Површина ових зона износи 36,81 ha.   

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР  

Топола је сврстана у туристичку регију „Шумадијске планине“ у оквиру туристичке зоне II степена. Просторна 

и културно-историјска целина „Карађорђева Топола са Опленцем“ и само насеље, у претходном периоду су били 

углавном дестинација излетничког туризма. У наредном периоду форсираће се и стационарни туризам кроз изградњу 

хотела, пансиона, етно-села и стимулисање народне радиности. 

 

10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

10.1  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У циљу управљања квалитетом животне средине, планира се еколошки мониторинг који треба да омогући 

остварење и контролу загађености: ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, идентификовање извора 
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загађења и израду катастра загађивача, оцену стања у односу на постојеће нормативе са прогнозом могућих 

промена и начином спречавања у циљу обнове, заштите и унапређења животне средине. 

 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

Контрола квалитета ваздуха за ово подручје до сада није вршена континуирано. Нема података о степену 

загађености, о вредностима емисије и имисије. Катастар загађивача такође није установљен, па се на основу 

података прикупљених опсервацијом на терену, може рећи да су извори аерозагађивања на подручју истраживања 

евидентни. 

Тачкасти, површински и линијски извори загађења су расути у простору. Присутне су котларнице различитих 

капацитета као и велики број индивидуалних ложишта за које се користе различити енергенти врло 

разнородних карактеристика и степена квалитета. Такође, извори загађења ваздуха је постојећа депонија 

"Торови", северозападно од самог насеља. 

У циљу смањења загађења ваздуха планира се: 

- санирање постојећих извора загађивања ваздуха увођењем савремених технологија, 

- уградња уређаја за пречишћавање ваздуха, према важећим прописима, 

- изградња градске мреже гасовода, 

- санирање депоније, 

- контрола загађивача од од издувних гасова моторних возила, побољшање услова и режима саобраћаја у угроженим 

улицама и раскрсницама, 

- одговарајућа урбанистичка решења локација бензинских станица и паркинг простора ради смањења концентрације 

штетних материја у ваздуху, 

- реконструкција и санирање површина које представљају отворене изворе прашине, 

- подизање свих врста зелених површина. 

Програм заштите животне средине са аспекта заштите ваздуха за подручје насеља, спровешће се кроз следеће фазе: 

1. Израда катастра загађивача по јединственој методологији за Републику Србију. 

2. Успостављање мреже мониторинга за континуирано праћење обима и врсте загађења и ефеката предузетих 

мера заштите. 

3. Укључење у јединствен концепт локалног и регионалног мониторинга за праћење загађености ваздуха у 

планском периоду. 

 

ЗАШТИТА ВОДА 

На подручју Плана генералне регулације не постоји катастар загађивача вода нити катастар отпадних вода. 

Увидом на терену, а према технологијама производних процеса постоје отпадне воде које су потенцијални 

извор загађења. Начин одлагања отпада и локација депоније су фактор ризика - загађивање процедним водама. 

Простор око изворишта водоснабдевања је ограђен, али не постоји пројекат санитарне заштите. Квалитет воде 

реке Јасенице се не прати тако да нема података о степену угрожености овог водотока. 

Заштита вода на подручју града, обухвата: 

- заштиту изворишта водоснабдевања града 

- заштиту свих површинских вода 

- заштиту подземних вода, 

Заштиту изворишта водоснабдевања: «Врело», «Божурња», »Кречана» и «Јарменовци» (ван територије Плана)  

спроводити: 

- утврђивањем зона санитарне заштите (непосредну, ужу и ширу зону заштите) и спровођењем мера 

заштите, 

- успостављањем контроле режима рада изворишта, 

- урадити процесу могућих штетних утицаја на изворишта водоснабдевања. 

За утврђивање зона санитарне заштите потребно је урадити елаборате санитарне заштите у утврдити границе зона 

санитарне са мерама заштите према типу изворишта. Зона непосредне заштите (зона строгог надзора), обухвата 

ограђени простор око изворишта са свим објектима, постројењима и инсталацијама. Ужа зона заштите (зона 

ограничења), је површина земљишта под санитарним надзором на којој није дозвољена изградња објеката, постављање 

уређаја и вршење радњи које могу на било који начин загадити воду. Ова зона мора бити видно означена. Површина 

уже зоне мора бити толика да обезбеди заштиту воде од микробиолошког, хемијског, радиолошког и свих других врста 

загађења.   

Заштита површинских вода обухвата: 

-    заштиту река Јасенице и Каменице 

- заштиту осталих водотокова на подручју плана. 

Заштиту река спроводити: 

- уређивањем обала тако да се максимално поштује форланд реке уз интеграцију у градско ткиво, 

- успостављањем мониторинга река Јасенице и Каменице (квалитет воде, катастар загађивача) са планом 

мера за заштиту, 
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- забраном депоновања отпада или другог материјала, упуштање отпадних вода или било каквих активности 

које би биле потенцијални извори загађивања реке, 

- уређивањем корита осталих водотокова са мерама забране угрожавања и загађивања. 

Заштита подземних вода у зонама високих нивоа подземних вода, вршиће се: 

- обавезном градњом непропусних септичких јама као прелазне фазе до изградње канализационе мреже, 

- забраном депоновања отпадних и других материјала у тим зонама због опасности угрожавања подземних 

вода 

- у зонама са високим подземним водама обавезна је изградња танивана или полутанивана за све објекте или 

уређаје који се укопавају. 

Израдом катастра загађивача израдиће се детаљан програм системског испитивања квалитета површинских вода, 

као и контроле квалитета отпадних вода. 

Програмом за оживљавање Јасенице створиће се услови за враћање бонитетне класе предвиђене уредбом о 

категоризацији вода. Дуж корита реке Каменице потребно је формирати шеталишну зону која ће да повеже 

садржаје уз реку (Парк-шуму „Каменица“), са осталим зеленим површинама (сквер „Центар“ и градски парк 

„Опленац“). 

Планирана је регулација, санација и уређење обала и корита регулисаних и нереглисаних потока на 

подручју плана. 

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА 

Контрола квалитета и степен загађености земљишта се не прати. Степен плодности земљишта контролише се 

појединачно и повремено. Пољопривредне површине су угрожене еолском ерозијом. 

Заштита земљишта од деградације планирана је кроз следеће мере: 

- пошумљављње еродираних терена и терена отвореног вегетационог склопа на израженим нагибима, 

- забрана скидања биљног покривача, сече и проређивања шумских површина, 

- регулацијом водотока, чиме ће земљиште бити заштићено од поплава и спирања. 

Према физичко-географским условима, у зависности од нагиба и еродобилности терена, планирани су следећи 

критеријуми у организацији коришћења продуктивног земљишта: 

- на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у пољопривредно-продуктивне 

сврхе, 

- на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе непосредно уз зоне ниских густина 

становања, 

- на нагибима 10-15% на присојним странама планиране су воћарске културе, а на осојним, травне 

површине, 

- на већим нагибима 15-20%, непосредно уз зоне становања ниских густина на присојним експозицијама 

планирани су воћњаци у комбинацији са травним међупојасевима, а на осојним странама, травни појасеви са 

медоносним врстама дрвећа, 

- на нагибима већим од 20%, планирано је пошумљавање. Такође, све деградиране, неплодне површине 

планиране су за обнову и унапређивање, тј. пошумљавање, 

- у циљу заштите земљишта од загађивања, остале мере обухватају забрану, ограничење и прописивање 

услова за делатности које могу загадити земљиште. 

Заштита животне средине од чврстих отпадака комуналног порекла планирана је санирањем градске депоније и свих 

површина на којима се неконтролисано одлаже отпад.  

На повећање комуналне хигијене у граду утицаће проширење канализационе мреже и пречишћавање отпадних вода. 

 

ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА 

Заштита од буке за интензитете који прелазе максимално дозвољене границе за одређене градске зоне, обезбедиће се: 

- организацијом стамбених зона оптималне густине насељености, 

- планираним системом саобраћаја, каналисањем саобраћаја према капацитету и категоризацији саобраћајница. 

- озелењавањем паркинг простора и формирањем линеарног (дрворедног) зеленила дуж главних саобраћајних токова. 

- прописивањем процентуалне заступљености зеленила у новим стамбеним блоковима. 

 

ЗАШТИТА ШУМА 

Шуме на подручју Плана генералне регулације припадају шумским комплексима са приоритетном функцијом заштите. 

Из тих разлога обавеза је: 

- картирање свих шумских површина; 

- успостављање мера неге и заштите; 

- реконструкција и пошумљавање деградираних површина аутохтоним врстама. 

 

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА 

Заштита од јонизујућег зрачења спроводиће се кроз обавезу сталног праћења кретања радиоактивности у: храни, 

води, ваздуху и земљишту. Извршиће се контрола размештаја и исправности извора јонизујућег зрачења: 

радиоактивних громобрана, рентген апарата и других извора зрачења. 
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АКЦИДЕНТАЛНА ЗАГАЂЕЊА 

Мере заштите од изазивања потенцијалних загађења у случају удеса спроводити у процесу производње, складиштења, 

утовара, транспорта и претовара штетних и опасних материја, кроз превентивне мере и поступање у складу са прописима. 

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 Постојеће стање управљања комуналним отпадом представља сакупљање и одлагање на еколошки 

неприхватљивој локацији „Торови“ која се налази ван подручја Генералног плана, уз његову северозападну 

границу. За постојећу локацију „Торови“, анализом погодности за постојећу намену, утврђено је следеће: 

- положај локације представља ограничавајући фактор и искључује се за даље коришћење, 

- начин одлагања не задовољава постојеће услове 

 Основни циљеви одрживог управљања комуналним чврстим отпадом за Тополу су: 

- реализација пројектне документације на санацији, рекултивацији и безбедном затварању депоније 

„Торови“, 

- смањење укупног чврстог комуналног отпада постепеним увођењем система рециклаже, 

- обезбеђење реализације нове регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Врбак“ (на 

територији општине Лапово) у скаду са одредбама Националне стратегије управљања комуналним отпадом. 

 

10.2  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 

 Спровођење режима заштите врши се у складу са Уредбом о режимима заштите („Сл. гласник РС“, бр.31/12). 

 Према Регистру заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије, на подручју Плана 

генералне регулације налази се Просторна културно-историјска целина „Карађорђева Топола са Опленцем“.  

Режими и мере заштите природе у оквиру ове целине саставни су део Одлуке о утврђивању Карађорђеве Тополе са 

Опленцем за просторну културно-историјску целину („Службени гласник РС“, бр. 88/06) и као такви, дефинисани су у 

поглављу 10.3  - Услови и мере заштите културног наслеђа. 

 

Опште мере заштите природе на подручју Плана генералне регулације: 

• Очување и унапређење природних вредности и услова за остваривање начела интегралне заштите животне 

средине и начела одрживог развоја. Ово подразумева разумно коришћење простора и ресурса, које би 

истовремено допринело и очувању природне средине (вода, ваздух, земљиште, биодиверзитет и др.), 

• Утврђивање подручја угрожених делова животне средине, за које је неопходно утврдити мере и услове 

санације и заштите, 

• Поштовање свих важећих прописа за заштиту и примену посебних услова коришћења и очувања вода, 

изворишта вода и водоснабдевања, шума, пољопривредног земљишта, јавних зелених површина, подручја 

рекреације и др, 

• Заштита квалитетног пољопривредног земљишта и у складу са тим, планирање коришћења простора за друге 

намене на земљишту лошијег квалитета, 

• Валоризација постојећих зелених површина, делова шума и друге аутохтоне вегетације, дрвореда, група 

стабала и појединачних стабала како би се она вредна заштитила, адаптирала и инкорпорирала у планирану 

концепцију система зеленила. Повећати постојећи проценат зелених површина, 

• Саобраћајна шема треба да омогући пешачку повезаност паркова и да допринесе целовитом визуелном 

сагледавањеу природних вредности, 

• Одвајање пешачких комуникација од брзих саобраћајница, 

• Укључити постојеће шумске површине у систем зеленила. Постојеће шуме треба да имају заштитну и 

рекреациону функцију, 

• Планирати пошумљавање еродираних и стрмих површина, 

• Обезбедити санацију и уређење свих деградираних површина, 

• Уклањање негативних санитарно-хигијенских услова и проблема прекорачења граничних вредности загађења 

(у складу са прописима), како би се обезбедила заштита ваздуха, воде и земљишта, а кроз примену 

урбанистичких, техничко-технолошких и биотехничких мера. Уређење индустријске зоне подразумева 

формирање заштитних зона и заштитних појасева у складу са нормативима. Предвидети интерно 

пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијент, 

• Евакуација отпадних вода треба предвидети са системом колектора и уређаја за пречишћавање. У прелазном 

периоду обавезна је употреба непропусних септичких јама, 

• Обавезно је уређивање и озелењавање простора око свих објеката, 

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког  или минералошко-

петрографског прекла, извођач радова дужан је да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и 

преузме све мере заштите природног добра од оштећења до доласка овлашћеног лица. 

 

10.3  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 

ПРЕГЛЕД  НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ТОПОЛА 

На простору који обухвата  План генералне регулације насеља Тополе налази се просторна културно-историјска целина  
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Карађорђева Топола са Опленцем, која је као таква утврђена одлуком Владе Републике Србије бр. 633-9040/2006 од 

12.10.2006. год. («Службени гласник РС» бр. 88/06).  

Најзначајнији делови целине јесу: Карађорђев град, резиденцијални комплекс на Опленцу, Улица краљице Марије, 

Авенија краља Петра I Карађорђевића, делови Булевара вожда Карађорђа и Карађорђеве улице.  

Највреднији објекти су објекти у Карађорђевом граду (Карађорђев конак, Црква, Стара школа, остаци утврђења са 

кулом), објекти на Опленцу: кућа краља Петра I, маузолеј-Црква Св. Ђорђа, Краљева вила, Краљичина вила, 

Виноградарева кућа, остаци Гардијске касарне, Вински подрум, као и појединачни објекти у градском језгру Тополе. 

Ови објекти својим архитектонско-ликовним вредностима и функционалним решењима, као и улогом у историјским 

збивањима, политичком и културном животу чине Тополу јединственим симболом Србије и дају јој посебан 

националан значај.  

У оквиру урбане целине, појединачно су утврђени следећи објекти за непокретна културна добра-споменици културе: 

а)  споменици културе од изузетног значаја 
 

1)     Карађорђев град (споменичка целина која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом, конаком  и 

спомеником Карађорђу), започет је 1811. године зидањем масивних одбрамбених бедема са троспратним 

кулама, квадратне основе. Замишљене као осматрачнице, оне су биле опремљене пушкарницама и по једним 

топом. Читаве зидарске дружине, учествовале су у подизање импозантног града, опремајући га конацима, 

црквом, црквеном кућом, школом, апсаном, зиданим бунаром и помоћним зградама. Изведен по Карађорђевој 

замисли, град неправилног четвороугаоног облика, био је омеђен зидовима неједнаке дебљине. 

Црквена порта са Богородичиним храмом и гробљем, обезбеђена посебним зидом, била је одељена од цивилног 

дела утврђења, на чије се бедеме ослањала својом западном страном. Звоник цркве је вероватно имао функцију 

једне од четири куле осматрачнице. 

Карађорђев двор, који је својом јужном страном чинио саставни део бедема, грађен је темељно, као седиште и 

стан врховног Вожда. 

Изградња града завршена је у јесен 1913.године, а већ крајем исте године спаљен је у турској одмазди. За 

време владе Милоша Обреновића, приликом Тополске буне, извршено је систематско паљење и минирање, а 

остаци камених зидина су разнети. 

2)    Маузолеј на Опленцу - Цркву Св. Ђорђа (1910-1912.) на Опленцу подигао је краљ Петар I Kaрађорђевић, 

као маузолеј породице Карађорђевић. Саграђена је између 1910. и 1912. године, према плановима архитекте 

Косте Јовановића, а радови на унутрашњем декору настављени су све до 1930. године. Црква је пројектована 

тако да подсећа на стил и богатство средњовековних задужбина, а задржана је и иста намена гробне цркве. 

Стилски, она представља спој византијског и моравског типа грађевине, носећи у себи нов српско- византијски 

стил цркава с`краја 19. века. Изведена је као крстообразна петокуполна грађевина, са три апсиде на истоку.  

Монументалност кубичног здања истакнута је употребом белог венчачког мермера и декоративним моравским 

преплетом на архитектонским отворима. Уређење унутрашњег простора по пројекту арх. Николе Краснова, 

завршено је реконструкцијом крипте, 1934. године.                                   

Репрезентативност ентеријера постигнута је украшавањем зидова раскошним мозаичким композицијама, 

копијама српског средњовековног сликарства и богатством декоративно обрађеног разнобојног полираног 

мермера, златног седефа и месинга. 

До данас је у потпуности задржан аутентични изглед објекта. 

     б) споменици културе  
 

 3)  Зграда у Улици Сурепова бр. 1- зграда старог среза (сада Улица кнегиње Марије бр. 2), 

саграђена је крајем 19. века. У њој је била смештена канцеларија прве тополске општине, тако да је у народу 

позната као Среска кућа. Објекат носи карактеристике упрошћене градске архитектуре Србијe тогa времена. То 

је правоугаона зграда, са сутереном и високим приземљем, једноставна, без декорације на фасадним платнима. 

Грађена је од камена, опеке и дрвета. У кућу се улази из дворишта, степеништем  које води на мали дрвени 

трем. Аутентични изглед објекта није битно измењен. 

У оквиру обухвата Плана налазе се и валоризовани објекти и простори, као и спомен обележја  која треба  очувати и 

која се штите овим Планом: 

в) Објекти градитељског наслеђа 

1. Зграда у Булевару краља Александра I бр. 9-зграда Општине 

2. Зграда у Булевару  краља Александра I бр. 11-зграда МУП-а 

3. Зграда у Булевару краља Александра I бр. 18 

4. Болница Св. Ђорђе, задужбина краља Петра I, сада Дом здравља 

5. О.Ш. „Карађорђе“ 

6. Зграда у Карађорђевој улици бр. 26-28 

7. Вила Вера- Улица Опленачка бр. 9 

 - Археолошки локалитети 

8. локалитет Врело-антика 

9. локалитет Брдо-праисторија 

10. локалитет Каменица-праисторија, средњи век 

11. локалитет Метеризе-праисторија 
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- Гробља 

12. сеоско гробље у Љубеселу 

- Спомен обележја 

13. спомен плоче задужбинарa и добротвора болнице Св. Ђорђе, у холу објекта 

14. спомен биста Карађорђа, у дворишту ОШ „Карађорђе“, из 1988.године 

15. спомен плоча добротворима школе из села Тополе, у холу ОШ „Карађорђе“. 

 

УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ  ДОБАРА И МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

За мере заштите простора и објеката од изузетног значаја надлежан је Републички завод за заштиту споменика 

културе. 

У оквиру Плана генералне регулације  насеља Топола сви заштићени простори и објекти подељени су два режима 

заштите са одговарајућим мерама чувања, коришћења и заштите и то:  

Први режим заштите обухвата просторну културно-историјску целину Карађорђева Топола са Опленцем  која је као 

таква  утврђена за непокретно културно добро. Ова целина подељена је на четири зоне и то:  

I-Старо језгро Тополе,  

II-Карађорђев град,  

III-Опленац и  

IV-виногради и њиве.  

За простор у границама просторне културно-историјске целине (I-Старо језгро Тополе, II-Карађорђев град, III-

Опленац и IV-виногради и њиве) утврђује се обавеза израде планова детаљне регулације, за сваку зону урбане 

обнове понаособ, у складу са чл.27. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС 

и 98/13 - одлука УС РС).  

За Карађорђев град (споменичку целину која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом, конаком  и 

спомеником Карађорђу) са непосредним окружењем, након израде Плана детаљне регулације, прописује се 

обавеза разраде кроз урбанистички пројекат у складу са чланом  60-63. Закона о планирању и изградњи 

(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 

50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС). 

Без планова детаљне регулације дозвољени су само радови који не подлежу грађевинској дозволи. 

Други режим заштите односи се на валоризоване појединачне објекте, просторе, амбијенталне целине и спомен 

обележја која се налазе ван споменика културе или заштићених целина. 

За валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја, Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, 

издаје мишљење за радове који би се предузимали.  Код валоризованих објеката надлежни Завод издаје мишљење за 

све радове на катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као заштићена околина).  

 

ПРВИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 

 

• Опште мере заштите 

• Очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и 

аутентичног колорита објеката који имају културно - историјску вредност; 

• Очување затечене урбане матрице и улица у изграђеном делу; 

• Очување пропорцијских односа на фасадама објеката, као и отвора на фасадама објеката који имају 

архитектонску и културно-историјску вредност; 

• Могућа је промена намене објеката, с тим да нове функције морају бити примерене архитектури, постојећем 

функционалном и конструктивном склопу објекта, а у складу са посебним мерама заштите; 

• Изградњу  објеката инфраструктуре вршити према условима надлежне установе заштите непокретних 

културних добара; 

• Измештање или уклањање помоћних објеката и уклањање дограђених делова објеката који имају културно -

историјску вредност; 

• Изместити или уклонити помоћне објекте који не одговарају функционалним потребама и нарушавају култур-

но-историјске или естетске вредности просторне културно-историјске целине;  

• Објекти без споменичких вредности могу бити  реконструисани, дограђени, надграђени  или замењени новим 

објектима према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара. Обавезна 

рекомпозиција објеката без вредности који се задржавају  и амбијентално прилагођавање ових објеката 

простору у којем се налазе; 

• Партерно и хортикултурно опремање и уређење простора; 

• Партерно опремање и уређење простора вршити у складу са посебним мерама надлежне установе заштите 

непокретних културних добара; 

• Адекватна презентација свих објеката унутар целине који имају културно - историјску вредност; 
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• За уређење јавних простора (улица, тргова, паркова) унутар просторне културно-историјске целине 

препоручује се спровођење урбанистичко-архитектонских конкурса; 

• Постављање елемената урбаног мобилијара;  

• Постављање елемената урбаног мобилијара изводити према посебном пројекту урбане опреме израђеном према 

условима надлежне установе заштите непокретних културних добара, а у складу са стилским обележјима амби-

јента; 

• Забрана експлоатације шума на начин и у размери која би имала за циљ остваривање економске добити, а не 

очување састојине или њено унапређење; 

• Забрана активности које могу да доведу до деградације састојина, огољавање терена и забрана чисте сече; 

• Забрана депоновања чврстог отпада. Одлагање вршити организовано у оквиру комуналне службе; 

• Забрана испуштања отпадних вода у целом комплексу, осим у градском језгру где је изграђена кишна односно 

фекална канализација 

• Забрана експлоатације минералних сировина и отварања привремених позајмишта на заштићеном подручју 

• Забрана превођења далековода од 35kV па навише 

• Уклонити ваздушне водове електричне енергије и водити их подземно; 

• Уклонити трафостанице које се налазе испред значајних објеката или на јавним површинама 

• Приликом гасификације елементе разводне мреже гаса постављати на дворишним зидовима објеката или их 

адекватно маскирати; 

• Сачувати и обновити све старе чесме које су биле у јавној употреби; по могућству их прикључити  на градску 

водоводну   и канализациону мрежу;  

• Приликом изградње нових објеката решити питање паркирања и гаражирања, према условима надлежне 

установе заштите; приликом решавања подземних етажа, за сваку појединачну локацију извршити, по потреби, 

испитивање подземних вода и урадити елаборат заштите суседних објеката; 

• Сви земљани радови на територији просторне културно историјске целине условљавају се претходним 

археолошким ископавањима, археолошким праћењем и документовањем; 

• Сви земљани радови на одстојању до 5 м од садашњих зидина и ограда Карађорђевог града  условљавају се 

претходним археолошким ископавањима;  

• Ако се у току извођења грађевинских и других радова на подручју просторне културно-историјске целине наи-

ђе на археолошка налазишта, одмах обуставити радове и обавестити надлежни завод за заштиту споменика 

културе, како би се обавили заштитни археолошки радови; 

• Изградња нових јавних паркинга, гаража и бензинских пумпи дозвољава се само ван простора старог језгра 

Тополе, локација нових паркинга могућа је изузетно у деловима блокова који су сада неизграђени, а према 

претходним условима надлежне службе заштите;   

• Израдити студију саобраћаја или  ревизију постојеће студије којом ће се задовољити потребе грађана, али и 

спречити штетно дејство саобраћаја на градитељско наслеђе; за израду студије прибавити услове надлежне 

установе заштите споменика културе и природе; 

• Очување, реконструкција  и допуна постојећег вредног зеленила на јавним површинама улица и тргова, 

унутрашњих дворишта, простора око јавних објеката, као и у порти сакралних објеката; 

• Зеленило које је без вредности, а заклања фасаде или угрожава  историјска здања уклонити уз сагласност 

надлежног завода за заштиту природе; 

• Декоративну расвету вредних објеката решавати према условима надлежног завода за заштиту споменика 

културе; 

• Извести регулацију површинских токова и решити одвођење атмосферске и евентуалне подземне воде тако да 

не угрожава градитељско наслеђе; 

• Израдити градску канализациону мрежу и све објекте прикључити на мрежу; 

• Израдити градску канализациону мрежу за одвод атмосферске воде и омогућити одвођење воде од објеката; 

• Извести хидрантску мрежу са приступима ватрогасној служби; 

• Израдити студију за омогућавање приступа лица са посебним потребама споменицима културе; 

• Надзор над спровођењем општих и посебних мера заштите за објекте и просторе врши надлежна установа 

заштите споменика културе; 

• Изузетно се дозвољава промена валоризације објеката у оквиру зоне ПКИЦ-а у случају нових сазнања о 

објектима или промене стања објеката услед више силе, у процедури коју спроводи надлежна служба заштите. 

 

Б)    Посебне мере заштите за подручје зоне I - Старо језгро Тополе 

За подручје зоне I - Старо језеро Тополе, унутар којег се налазе објекти који имају културно - историјску вредност 

утврђују се следеће мере заштите: 

• Очување постојеће урбане матрице дуж главних улица унутар наведене групе објеката; 

• Очување постојећих димензија два урбана блока:  

o блок 1, окружен улицама Булевар Краља Александра, Булевар Вожда Карађорђа, Кнегиње Зорке и 

Краљице Марије и  
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o блок 2, окружен улицама Кнегиње Зорке, Карађорђевом, Јасеничком, Првог маја и Авенијом краља 

Петра I; 

• Очување регулационо-грађевинске линије дуж улица унутар наведене групе објеката, осим у Јасеничкој улици 

и Улици 1.маја; 

• Очување вертикалне регулације објеката, тј. линије поткровних венаца и кота слемена на валоризованим 

објектима унутар наведене групе објеката; 

• Очување претежног типа  изградње на парцелама, као наслеђеног типа градње: 

• Прекинути или непрекинути низ на регулационој линији,  дуж главних улица  зоне: булевара вожда Карађорђа 

и краља Александра и Улице кнегиње Зорке;   

• Наслеђене изградње на регулационој линији: слободностојећих објеката, или у прекинутом низу на малом броју 

парцела; 

• Наслеђене изградње слободностојећих објеката, која је повучена са регулационе линије; 

• Наслеђене изградње слободностојећих објеката; 

• Очување унутрашњих дворишта;  

• Висинске регулације морају се усклађивати према силуети и ритму улице без обавезног уклапања венца; 

• Максималну спратност објеката усклађивати са валоризованим објектима у непосредном окружењу, и то за 

сваки објекат појединачно, а она може бити максимално:  П дуж Улице краљице Марије и на делу неизграђеног 

простора испод Карађорђеве улице;  П+2 у улицама кнегиње Зорке, краља Александра и делу булевара вожда 

Карађорђа (од раскрснице са Улицом краља Александра до раскрснице са Улицом краљице Марије); односно 

П+1 у осталим зонама Старог градског језгра, а  у свему према условима надлежне службе заштите; 

• Очување првобитне намене објеката унутар простора и то: просветно-културне, трговачке, пословне и 

угоститељске у целом или само у приземљима објеката, односно само стамбене у улицама Краљице Марије  и 

Авенији краља Петра I. Могуће је отварање културних садражаја у овим улицама: галерија, изложби... без 

продајне функције; од производних делатности унутар простора, дозвољене су само мале традиционалне 

занатске радионице без еманације штетних супстанци; задржава се намена за ватрогасну службу на месту 

постојеће ватрогасне станице на катастарској парцели бр. 1733, 1734 и 1735 КО Топола (Варош);  

• Нове објекте ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу 

димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања; 

• Положај објекта на парцели је слободностојећи или ивични, оријентисан према улици, одређен постојећом 

регулационо-грађевинском линијом улице, односно припадајућег блока; 

• Висински габарит новог објекта који се интерполује између два објекта са споменичким својствима одређен је 

висинским габаритом суседних објеката, висином венца, слемена крова односно  висину усклађивати према 

силуети и ритму улице.; 

• Угаоне локације, код објеката који се мењају, посебно истаћи и архитектонски обрадити 

• Унутрашња дворишта решавати у зависности од намене објекта, као дворишта отвореног типа, функционално 

припојена улици и међусобно повезана, односно затвореног типа у функцији власника објекта; дворишта отво-

реног типа партерно решити; унутар њих уклонити неадекватне помоћне објекте. Препорука је да се дворишта 

у Улици кнегиње Зорке повежу са пешачачком улицом, после затварања исте за саобраћај и претварање улице 

у пешачку зону; 

• Реконструкција или замена постојећих дворишних објеката не сме знатније повећавати већ постигнути степен 

изграђености; висина дворишних објеката не сме прелазити висину дворишних крила главног објекта који се 

задржава и штити; 

• Презентовати простор старог мајдана, на рубу зоне Старог градског језгра и зоне Опленца, примереним 

хортикултурним уређењем, прилазним стазама уз строгу забрану било какве градње на простору самог мајдана 

и у непосредном окружењу истог. На парцелама кп.бр. 2062, 2065-2068, није дозвољена било каква градња. 

Коришћење простора у окружењу  треба да буде јавно: угоститељство, култура-галерије....; 

• Постојеће гробље задржати у садашњим границама; пожељна је ремоделација постојећег гробља, а гробна 

места одржавати у складу са цивилизацијским нормама; зелене површине, стазе и урбани мобилијар решавати 

према условима надлежних установа заштите;  

• Предвидети делимичну реконструкцију постојеће саобраћајне мреже и то у делу од раскрсница Улице вожда 

Карађорђа и Улице Карађорђеве са  Булеваром краља Александра и Јасеничком улицом; у том делу предвидети 

формирање нове алтернативне саобраћајнице како би се постојећи тежак саобраћај изместио ван зоне 

културних добара и отворио могућност повременог затварања дела Булевара вожда Карађорђа и Улице 

Карађорђеве за пешачки саобраћај; изнаћи начина повезивања Јасеничке улице са Авенијом краља Петра I, с` 

тим да није дозвољена саобраћајница код улазне капије за Опленац; 

• На раскрсници Улице вожда Карађорђа и Карађорђеве са улицама Краљице Марије и новоформиране улице у 

наставку  оформити нови сквер као нове могуће локације споменика Карађорђу;  

• Затворити Улицу кнегиње Зорке за саобраћај и омогућити њено коришћење као пешачке улице-зоне;  

• Обновити Карађорђеву чесму на катастарској парцели број 1842 КО Топола (Варош) и простора око ње, са 

обезбеђивањем адекватног приступа овом простору; 
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• Преуређење простора око Карађорђеве касарне на катастарској парцели број 1747 КО Топола (Варош) са 

адекватном презентацијом простора и самог објекта 

• Очување и реконструкција дрвореда у Булевару вожда Карађорђа, Булевару краља Александра, улицама 

Краљице Марије и Кнегиње Зорке и Авенији Краља Петра I; 

• Замена свих ваздушних водова подземним кабловима; 

• Постављање стубова јавне расвете на местима која не угрожавају крошње дрвореда; 

• Одржавање дрвореда и обликовање крошњи. 

Објекти који немају културно-историјску вредност могу бити адаптирани или замењени новим објектима, с тим да 

морају испуњавати и следеће услове: 

У случају изградње нових објеката: 

• Нови објекат ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу 

димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања; 

• За спољну обраду могу се користити традиционални и савремени материјали који не нарушавају естетику и 

ликовност целине и објеката који имају културно-историјску вредност; 

• Кровни надзидак не може бити виши од 1/3 висине спратне етаже; положај слемена треба да буде приближно 

на половини ширине трака; нове објекте градити са четвороводним крововима, односно вишеводним код 

слободностојећих, а двоводним код објеката у низу; нагиб кровних равни не сме да буде стрмији од суседних 

сачуваних објеката; у случају замене низа објеката, нагиб целог низа мора бити приближан провладавајућем у 

оквиру просторне културно-историјске целине; 

• Габарит нових објеката не сме да угрози објекте у непосредном окружењу који имају културно-историјске 

вредности; 

• Висинске регулације се морају усклађивати према силуети и ритму улице, без обавезног уклапања венаца; 

• Угаоне локације, код објеката који се мењају, посебно истаћи и архитектонски обрадити; 

• Дуж Булевара Вожда Карађорђа и Карађорђеве улице нови објекти треба да буду у духу варошких кућа са 

трговином у приземљу; постепено подизати ниво архитектуре дуж Авеније краља Петра I на објектима и 

оградама у циљу поштовања стила увучених вила са вртовима, максималне спратности П+1; 

На постојећим објектима: 

• До изградње новог објекта, на постојећим објектима су могуће интервенције наведене у општим мерама 

заштите, с тим да је отварање портала и излога на уличној фасади могуће само јединственим третирањем 

читавог објекта. 

• Посебне мере заштите за подручје зоне II -Карађорђев град 

За подручје зоне II - Карађорђев град, унутар које се налазе објекти који имају културно историјску вредност, утврђују 

се следеће мере заштите: 

• Задржавање постојеће намене простора и објеката за културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену; 

промена намене појединачних објеката могућа је само на основу дозволе надлежног завода за заштиту 

споменика културе; 

• Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и конструктивног 

склопа објеката који имају културно-историјску вредност; 

• Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера објеката који имају културно-историјску 

вредност; 

• Обнова и презентација срушених објеката и делова објеката; 

• Постављање високог растиња на рубу зоне II; 

• Предвидети измештање споменика Карађорђу на локацију у непосредној близини Карађорђевог града, а уз 

сагласност надлежне службе заштите; 

• На постојећим објектима Карађорђевог града могућа је примена само конзерваторско-рестаураторских радова 

(санација, рестаурација, презентација..); 

• Реконструкција порушених објеката Карађорђевог града и/или презентација простора могућа је само по изради 

урбанистичког плана; 

• Било какви земљани радови условљавају се претходним археолошким истраживањима. 

Објекти који немају културно-историјске вредности, могу бити адаптирани или замењени новим објектима према 

следећим условима: 

• Габарити и висина нових објеката не смеју да угрозе целину и објекте у непосредном окружењу који имају 

културно-историјску вредност; 

• За спољну обраду користити традиционалне и савремене материјале који не нарушавају есетику и ликовност 

целине и објеката који имају културно-историјску вредност; 

• Изградњу нових објеката или премештање објеката са других локација вршити у складу са потребама и 

наменама постојећих објеката унутар простора, као и садржаја целине; нове објекте првенствено лоцирати на 

рубовима простора. 

Г) Посебне мере заштите за подручје зоне III –Опленац 

• Задржавање постојеће намене простора и објеката за културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену;  
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промена намене појединачних објеката могућа је само на основу дозволе надлежног завода за заштиту 

споменика културе; 

• Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и конструктивног 

склопа објеката који имају културно-историјску вредност; 

• Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера објеката који имају културно-историјску 

вредност; 

• Обнова и презентација срушених објеката и делова објеката; 

• Постављање високог растиња на рубу зоне III; 

• Било какви земљани радови условљавају се претходним археолошким истраживањима; 

• Забрана коришћења простора за потребе индустрије и производње, осим производње вина у објекту Винског 

подрума на катастарској парцели број 648/1 КО Божурња; 

• Објекти који немају културно-историјске вредности, могу бити адаптирани или замењени новим објектима 

према следећим условима: 

• Габарити и висина нових објеката не смеју да угрозе целину и објекте у непосредном окружењу који имају 

културно-историјску вредност; 

• За спољну обраду користити традиционалне и савремене материјале који не нарушавају естетику и ликовност 

целине и објеката који имају културно-историјску вредност; 

• Изградњу нових објеката или премештање објеката са других локација вршити у складу са потребама и 

наменама постојећих објеката унутар простора, као и садржајем целине; нове објекте првенствено лоцирати на 

рубовима простора. 

Д) Посебне мере заштите за подручје зоне IV – Виногради и њиве 

• Враћање првобитне намене виноградима на катастарским парцелама бр. 660, 662, 664, 665, 668, 669, 670, 671, 

672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681/2, 681/3, 684, 685, 686, 689, 690, 692, 696, 698,  699, 700, 701, 702, 703, 704, 

705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 

723/1, 723/2, 723/3, 724, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 730/1, 730/2, 734, 735 и 736 КО Божурња;  

• Увођење нове намене - резиденцијалног становања - на катастарским парцелама бр. 738/1, 738/2, 739, 740/1, 

740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 741, 743, 744, 745/1, 745/2, 746/1, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 

757, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 765, 766, 767, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 

795/2, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 797/1, 797/2, 797/3 и 797/4 КО Божурња; 

• Тип изградње стамбених објеката је слободностојећи, резиденцијалног карактера  повучени од регулационе 

линије са уређеним двориштима; 

• Изградња објеката на парцелама резиденцијалног карактера могуће је на парцелама мимималне величине 6 ари; 

• Максимална спратност објеката је П+1. 

 

 ДРУГИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 

Други режим заштите обухвата валоризоване појединачне објекте, просторе, амбијенталне целине и спомен обележја 

која се налазе ван споменика културе или заштићених целина. 

За валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја, Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, 

издаје мишљење за радове који би се предузимали.  Код валоризованих објеката надлежни Завод издаје мишљење за 

све радове на катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као заштићена околина).  

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИ ВАЖЕ ЗА ДРУГИ  РЕЖИМ ЗАШТИТЕ: 

• Све интервенције на појединачним објектима, или на парцелама на којима се налазе валоризовани објекти, не 

могу се изводити без претходно прибављеног  мишљења и посебних услова надлежне службе заштите;  

• Објекти морају чувати свој аутентичан изглед, оргиналне материјале, хоризонтални и вертикални габарит, 

конструктивне и декоративне елементе и функционалне карактеристике објекта; 

• Корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз одржавање аутентичног изгледа; 

• Није дозвољено грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом архитектуром и габаритом 

угрожавају валоризоване објекте; 

а. Општи мере заштите валоризованих објеката профане архитектуре: 

 

• Заштита ових објеката и целина састоји се у очувању, пре свега валоризованих вредности објеката и целина, 

аутентичне орнаментике, атика, ограда, кровних равни и другим архитектонским детаљима; 

• Могуће је извести интервенције на објектима, уз услов очувања аутентичности самих амбијената. Висинска 

регулација није у потпуности дефинисана, али пружа могућност да се преко реперних објеката у окружењу 

(највиших у низу) уједначи; 

• Могућа је реконструкција, надградња и доградња објеката, као и изградња нових на парцели валоризованих 

објеката, јасно диференцирана (али са уважавањем препознатљивим ритмом отвора), у складу са претходно 

прибављеним мишљењем надлежне службе заштите;  

• Сви објекти, без разлике на степен интервенције, не смеју да имају калкан према улици, као ни висећи олук 

(олуци треба да буду лежећи, односно скривени;  

• Могућа је пренамена простора-амбијената или њихових делова, и увођење нових комплементарних садржаја,  

са примарном наменом за културу, са претходно прибављеним мишљењем надлежне службе заштите; 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  97 

 
• Све елементе урбаног мобилијара прилагодити изгледу и намени простора-амбијената; 

• Амбијенталне целине потребно је чувати и одржавати и кроз урбанистичке планове, као и кроз мере техничке 

заштите надлежног Завода. 

б. Услови чувања и одржавања археолошких локалитета: 

Повољан географски положај условио је насељеност подручја општине Топола од најстаријих времена о чему сведоче 

трагови људског живљења још од праисторијског периода.                                                                                                                              

Културна баштина општине Топола није са довољно пажње валоризована и активно укључени у токове просторне 

интеграције овог простора.  

Археолошки локалитети још увек немају одговарајуће место у концепцији и програмима туристичког развоја у оквиру 

којег би, уз друге споменике из заиста бурне прошлости и новије историје општине потпомогли  развој екскурзионог и 

излетничког туризма са изузетно богатим културно - историјским садржајем 

Коначно, културно наслеђе Тополе се не може посматрати издвојено из целине интегралне културне мапе Србије, па и 

ширег региона, те су међусобне везе на овим релацијама од виталног значаја. 

Мере заштите археолошких локалитета 

• На археолошким локалитетима обавезно је присуство стручњака надлежног Завода приликом извођења свих 

земљаних радова; 

• Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора; 

• Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу 15 дана пре почетка свих 

евентуалних земљаних радова на локалитету; 

• Уколико се током земљаних радова на археолошким локалитетима наиђе на добра која уживају претходну 

заштиту инвеститор је у обавези да финансира археолошку обраду терена, надзор, промену динамике радова и 

измене у пројектима непосредно пре радова и у току самих радова; 

• На простору ван наведених археолошких локалитета обавезно је поштовање члана 109. Закона о културним 

добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94) који гласи:"Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и 

обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не 

оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен". 

в. Услови чувања и одржавања спомен обележја (биста, плоча, споменика, спомен чесми): 

- Пре извођења било каквих интервенција потребно је прибавити мишљење и посебне услове надлежног завода 

за заштиту споменика културе у Крагујевцу; 

- Сви предвиђени радови који се изводе са јавним споменицима и спомен обележјима (спомен бисте и спомен 

плоче) и њиховој непосредној близини не смеју угрозити њихов аутентични изглед; 

- Неопходно је ажурно пратити стање свих спомен обележја уз обавезно текуће одржавање; 

- Обезбедити посебну расвету (према могућностима) за свако појединачно спомен обележје. 

г. Услови чувања и одржавања гробаља: 

• Обавезна израда Студије старог гробља у Љубеселу, са  валоризацијом и мерама заштите  спомен плоча, 

споменика или капела; 

• Није дозвољено измештање или уклањање споменика или спомен табли, без претходно прибављеног мишљења 

надлежног Завода. 

 

10.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА 

Приликом утврђивања просторне организације насеља, размештаја виталних објеката, прописивања урбанистичких 

параметара, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, поштовани су општи принципи заштите од 

елементарних непогода и природних катастрофа.  

 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС“, бр. 111/09). Превентивне мере 

заштите подразумевају мере у циљу спречавања настанка пожара, а мере за сузбијање пожара примењују се у 

случајевима када пожар настане. 

 

Превентивне мере су: 

• спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне заштите у изради 

урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности. 

• Изворишта водоснабдевања и градска водоводна мрежа мора да обезбеде довољну количину воде за гашење 

пожара као и број и распоред уличних противпожарних хидраната, према члану 29. Закона о заштити од 

пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу 

за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр, 30/90); 

• Ширина путева мора да омогућава приступ ватрогасним возилима и њихово маневрисање током гашења 

пожара према члану 29. и 41.  Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама 

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). На путевима, пролазима, платоима и 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  98 

 
сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и 

имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке. 

• Код пројектовања и извођења радова на објектима обавезно је обезбедити безбедну евакуацију људи у случају 

пожара, док конструкција објекта мора очувати интегритет носивости за време припреме и ангожовања 

ватрогасне јединице; 

• Удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте  и објекте јавне намене и зона предвиђених за 

индустријске објекте и објекте специјалне намене ускладити са чланом 29. Закона о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама СРПС ТП 21; 

• Остварити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара према члану 29. Закона о 

заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) у зависности од категорије технолошких процеса и величине 

објеката. 

Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију а то се постиже функционисањем ватрогасне 

службе. 

Постојећа локација ватрогасне станице у централној зони насеља Топола саобраћајно је добро повезана са остатком 

насеља. Евентуалним измештањем ватрогасне станице у комуналну зону, не би се угрозила саобраћајна повезаност јер 

се комунална зона ослања на градску магистралу – Булевар вожда Карађорђа. 

 

ЗАШТИТА ОД ВЕТРА 

Обзиром да су доминантни ветрови северозападни и југозападни, заначајну ветрозаштитну функцију има 

парк-шума Опленац и остале постојеће и планиране површине градског и ванградског зеленила. 

 

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

Основни мере заштите од поплава спроводе се регулацијом водотокова, као и заштитом водотокова и канала који 

пролазе кроз насеље од ненаменског коришћења.  Битно је и поштовање свих важећих прописа приликом пројектовања 

и изградње хидротехничких објеката (канала, мостова, пропуста). Уз ове радове и остале активности (редовно чишћење 

и одржавање речних токова, уклањање препрека, уклањање растиња, стабала и чврстог отпада), знатно ће се 

побољшати стање и умањити штете од евентуалних поплава.  Удаљење објеката од корита водотокова мора да обезбеди 

обостран несметан приступ механизацији у случају потребе за интервенцијама (поплаве и бујице, редовно одржавање 

корита). Земљиште дуж водотокова може се користити на начин којим се не угрожава спровођење заштите од поплава и 

заштита од великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава чини и појас заштитног зеленила у 

инундационом подручју водотока (корито за велику воду). 

 

        ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

Подручје Плана генералне регулације лежи у зони повећаног ризика сеизмичких активности тла са 

могућношћу појаве земљотреса од 9° MCS. 

У наредном периоду потребно је урадити карту сеизмичке микрореонизације за целу територију Плана. Потребно 

је посветити већу пажњу утицају тектонике и утврђивању нивоа подземне воде на посматраном подручју јер од њега 

битно зависи прираштај сеизмичког интензитета. 

Низом мера заштите потребно је превасходно код планирања и организације простора превентивно смањити ризик од 

сеизмичких разарања, и то: 

• Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку зону очекивања земљотреса од 

9° MCS, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван. 

• Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката; 

• Посебно обезбедити грађевине чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалних сеизмичких потреса; 

• Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код сеизмичких потреса, па је сходно томе 

обавезно поштовати све прописе и стандарде из ове области како би се обезбедила несметана комуникација и 

неопходно снабдевање становништва у случају оштећења.    

 

 ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА 

Елементи постојеће заштите садрже се у укупној анализи постојећег стања, нарочито физичких фондова,  

инфраструктуре, материјалних добара и становништва. 

Мере заштите људи и материјалних добара од елеменарних непогода, техничко-технолошких несрећа, као и сви 

елементи заштите и спасавања у случају рата су уграђени у урбанистичко решење плана, и то: 

• Код пројектовања и изградње објеката обавезно је поштовати прописе за сеизмичку зону очекивања земљотреса од 

9° MKS; 

• Планирана ширина саобраћајница обезбеђује двосмерни режим саобраћаја и прилаз објектима у ванредним 

условима. 

• Изградња објеката и заштита становништва спроводи се у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)..  

 

11. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије.  
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Унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе 

градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 

Мере енергетске ефикасности зграда 

Објекти високоградње, у зависности од  врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 

одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. 

У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - одлука УС РС), 

прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта који издаје 

овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део техничке 

документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и обавезан је од 30.09.2012. године. 

Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су Правилником 

о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда («Службени гласник 

РС», бр. 69/12). 

Мере енергетске ефикасности зграда, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени 

гласник РС“, бр.61/11), примењују се код : 

• Изградње нових зграда; 

• Реконструкције, доградње, обнове, адаптације, санације и енергетске санације постојећих зграда; 

• Реконструкције, адаптације, санације, обнове и ревитализације културних добара и зграда у њиховој 

заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, а у складу 

са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове 

заштите културних добара; 

• Зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину, а које се продају или 

дају у закуп. 

Зграда, у смислу овог Правилника, је грађевина с кровом и зидовима у којој се користи енергија ради остваривања 

одређених термичких параметара средине, намењена боравку људи, односно смештају животиња, биљака и ствари, 

обављању неке делатности, а састоји се од грађевинских елемената, техничких система и уређаја и уграђене опреме. 

Зградама се сматрају и делови зграде који су пројектовани или намењени за засебно коришћење и одвојени термичким 

омотачем од осталих делова згаде. 

Зграда са више енергетских зона је зграда која има више посебних делова за које је, сходно овом правилнику, 

потребно израдити посебне енергетске сертификате (енергетске пасоше) и то:  

• која се састоји од делова који чине техничко-технолошке и функционалне целине, које имају различиту намену 

па сходно томе имају могућност одвојених система грејања и хлађења или се разликују по унутрашњој 

пројектној температури за више од 4°C; 

• код које је више од 10% нето површине зграде у којој се одржава контролисана температура друге намене; 

• код које делови зграде, који су техничко-технолошке и функционалне целине, имају различите термотехничке 

системе и/или битно различите режиме коришћења термотехничких система. 

Зграде на које се не примењују мере енергетске ефикасности прописане овим Правилником не примењују се на: зграде 

за које се не издаје грађевинска дозвола; зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде 

које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове; радионице, производне хале, индустријске зграде 

које се не греју и не климатизују; зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена 

трајања зимске односно летње сезоне). 

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за следеће категорије зграда:  

• стамбене зграде са једним станом; 

• стамбене зграде са два или више станова; 

• управне и пословне зграде; 

• зграде намењене образовању и култури; 

• граде намењене здравству и социјалној заштити; 

• зграде намењене туризму и угоститељству; 

• зграде намењене спорту и рекреацији; 

• зграде намењене трговини и услужним делатностима;  

• зграде мешовите намене; 

• зграде за друге намене које користе енергију. 

 

Енергетска ефикасност зграде је задовољена ако су испуњена следећа својства зграде: 

• Обезбеђени минимални услови комфора (ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор) и  

• Потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не 

прелази дозвољене максималне вредности по m². 

Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узима се у обзир век трајања зграде, климатски услови 

локације, положај и оријентација зграде, њена намена, услови комфора, материјали и елементи структуре зграде и 

омотача, уграђени технички системи и уређаји, као и извори енергије и когенерација и могућност за коришћење 

обновљивих извора енергије. 

За постизање енергетске ефикасности зграда дефинише се: 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  100 

 
• оријентација и функционални концепт зграде; 

• облик и компактност зграде (фактор облика); 

• топлотно зонирање зграде; 

• начин коришћења природног осветљења и осунчања; 

• оптимизација система природне вентилације; 

• оптимизација структуре зграде; 

• услови за коришћење пасивних и активних система; 

• услови за коришћење вода; 

• параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих зграда. 

 

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, климатизације и 

вентилације са високим степеном корисности. 

Сви појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда дефинисани су Правилником о 

енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 61/11).   

У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – 

одлука УС РС и 24/11), прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима 

објекта који издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта је саставни део техничке 

документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и обавезан је од 30.09.2012. године. Услови, 

садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су Правилником о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12). 

 

12.   ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА 

• Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини, која је 

изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

• Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са Законом о 

планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 

121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС). 

• На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле, врши се исправка границе парцеле, припајањем 

грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске парцеле која 

испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препацелације. Приликом израде пројекта 

препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној 

парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

• Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем две или више катастарских парцела без 

ограничења површине парцеле. Деоба катастарских парцела за формирање нових грађевинских дозвољена је до 

минимума утврђених овим планом. 

• За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката и уређаја, 

може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене Планом за зону у 

којој се налази, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања 

кварова или хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о службености 

пролаза са власником послужног добра. 

• За постављање стубних трансформаторских станица 10/0,4 kV и 20/0,4 kV, електродистрибутивних и 

електропреносних стубова, као и стубова електронских комуникација не примењују се одредбе о формирању 

грађевинске парцеле прописане Законом о планирању и изградњи. 

• За изградњу надземних линијских инфраструктурних објеката, грађевинска парцела представља земљишни 

појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире објекат и појединачних 

парцела на којима се налазе припадајући надземни објекти. Уколико се надземни линијски инфраструктурни 

објекат простире преко територија две или више катастарских општина, пре издавања употребне дозволе, 

формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела представља збир делова 

појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине, осим у случају када је као доказ о 

решеним имовинско-правним односима у поступку издавања локацијске, односно грађевинске дозволе служио 

уговор о праву службености. 

• Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две или више катастарских 

општина грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места. Земљиште изнад подземног 

линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад овог објекта могу се 

градити објекти у складу са Законом, уз прибављање техничких услова зависно од врсте инфраструктурног 

објекта. 

• Ако се приликом експропријације једног дела непокретности утврди да сопственик нема економског интереса 

да користи преостали део непокретности, односно, ако је због тога на преосталом делу непокретности 

онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтев, и тај део 

непокретности. Орган који води поступак експропријације, дужан је да поучи ранијег сопственика да може да 
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поднесе захтев за експропријацију преосталог дела непокретности и да то унесе у записник (члан 10. и 30. 

Закона о експропријацији  - „Сл. гласник РС“, бр.53/95, 16/01, 20/09 и 55/13). 

• Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске 

парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским 

подацима. 

• Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је 

постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава 

изградњу објекта у складу са решењем из Плана детаљне регулације, правилима грађења и техничким 

прописима. 

• По правилу грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих међних 

линија. Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела 

израдом пројекта парцелације или препарцелације у складу са важећим законским прописима; 

• Грађевинска парцела мора имати директан излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен приступ на 

јавну саобраћајницу преко приватног прилаза или на основу уговора о службености пролаза; 

• Приступни пут за везу са јавним путем, за парцеле привредне намене, је минималне ширине 5,0 м са радијусом 

кривине 10,0 до 12,0 м; 

• За парцеле стамбене намене обавезно је формирање директних излаза на јавни пут, а за постојеће парцеле које 

немају директан приступ, успоставља се службеност пролаза. Минимална ширина приватног пролаза за једну 

парцелу стамбене намене је 2,5 м, а за парцелу стамбено-пословне намене је 5,0 м. Ако се приступни пут 

користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна 

парцела најмање ширине 5,0 м. 

 

13.   УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Сматра се да је особа са инвалидитетом особа са телесним, сензорним или интелектуалним оштећењем која услед 

баријера које постоје у окружењу не може неометано да се креће и да користи површине јавне намене, објекте за јавно 

коришћење, стамбене објекте, као и јавни превоз и друге услуге намењене јавности. Особе смањене покретљивости су 

особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност 

несметаног кретања привремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу. 

Објекти за јавно коришћење су: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе 

државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони 

центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други 

објекти. 

Услови приступачности детаљно су дефинисани Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. 

Гласник РС'', бр. 46/13) којим се прописују технички стандарди приступачности и разрађују урбанистичко-технички 

услови за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање 

објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), 

као и посебних уређаја у њима. 

Обавезни елементи приступачности су: 

� Елементи приступачности за савладавање висинских разлика, 

� Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење, 

� Елементи приступачности јавног саобраћаја. 

Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на намену, ако није 

другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област јавног саобраћаја (IATA, UIC и сл..). 

 

Елементи приступачности за савладавање висинских разлика 

Прилаз до објекта се предвиђа на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у односу на 

терен. 

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се рампама за пешаке и 

инвалидскиа колица (за висинску разлику до 76 cm) или спољним степеницама, рампама, степеништем и подзидним 

платформама (за висинску разлику већу од 76 cm). 

Нагиб рампе за пешаке за савладавање висинске разлико до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу до 

објекта не би требало да буде већи од 5% (1:20). Ако нема услова за рампу нагиба од 5%,  за растојања до 6 метара, 

нагиб може износити 8,3% (1:12). Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m. Рампе дуже 

од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 cm. Најмања 

чиста ширина рампе за једносмеран пролаз је 90 cm, а уколико је двокрака минимална ширина рампе је 150 cm, са 

подестом од мин. 150 cm.  Површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање. Заштитне ограде, рукохвати и 

површинска обрада рампи треба да испуњавају све услове детаљно дефинисане Правилником о техничким стандардима 

приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 

Приступачност степеница и степеништа се пројектује и изводи тако да најмања ширина степенишног крака износи 

120 cm, најмања ширина газишта буде 33 cm, а највећа висина степеника буде 15 cm. Чела степеника у односу на 

површину газишта морају бити благо закошена, без избочина и затворена. Приступ степеништу, заштитне ограде са 
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рукохватима и површинска обрада газишта треба да испуњавају све услове детаљно дефинисане Правилником о 

техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 

Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за пројектовање једноставно 

прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење врши се путем лифтова. Прилаз лифту на нивоу улаза у зграду 

треба да има слободан простор димензија најмање 150 х 200 cm. Унутрашње димензије кабине лифта износе најмање 

110 х 140 cm, док врата кабине имају ширину чистог отвора најмање 80 cm. 

Када није могућа примена степеница и степеништа или рампи за савладавање висинских разлика у стамбеним зградама 

и објектима за јавно коришћење, примењују се подзидне платформе.  

За савладавање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова могу се примењивати посебни лифтови у 

облику седишта или платформе који се крећу по шинама преко кракова (тзв. ''ескалифтови''). 

 

Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење  

Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија 

најмање 150 х 150 cm, светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 cm, а код јавних објеката минимум 183 cm. За 

несметано креатање у простору пројектују се пешачки прилази и ходници минималне ширине 180 cm (изузетно 195 cm) 

за двосмерно кретање, а за једносмерно кретање у пролазима на краћим растојањима најмање 90 cm. 

 

Приликом пројектовања објеката водити рачуна о условима које треба да задовоље ходници, предсобља и друге 

помоћне просторије, WC, купатила, врата прозори и ограде на терасама, уређаји за управљање и регулацију инсталација 

у зградама, шалтери, пултови, јавне телефонске говорнице, други уређаји и опрема, а који су детаљно дефинисани 

Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 

 

Елементи приступачности јавног саобраћаја 

Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за 

оријентацију, са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб 

уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. Ширина уличних тротоара и пешачких стаза 

износи минимално 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 cm. Површина 

шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. 

Пешачки прелази морају бити јасно означени, да се разликују од подлоге тротоара и постављени под правим углом 

према тротоару. Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини 

пешачког прелаза.  

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци у ширини пешачког 

прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3% , изузетно до 10%. 

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, 

објеката за јавно коришћење и других објеката, и означавају се знаком приступачности. Најмања укупна површина 

места за паркирање возила износи 370 х 480 cm. Место за паркирање два аутомобила које се налази у низу 

паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 х 500 cm, са међупростором ширине 150 cm. 

Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са пешачком стазом, тада се излаз са паркиралишта обезбеђује 

спуштеном пешачком стазом максималног нагима 8,3% и минималне ширине 140 cm, колико износи слободан простор 

за маневрисање. 

Приступачно паркинг место се пројектује у хоризонталном положају, никада на уздужном нагибу, али је дозвољен само 

одливни попречни нагиб од максимално 2%.   

За јавне гараже, јавна паркиралишта и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде, за 

паркирање возила особа са инвалидитетом предвиђа се најмање 5% места од укупног броја места за паркирање, а 

најмање једно. 

За паркиралишта са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, 

пошту, ресторан и дечји вртић, предвиђа се најмање једно место за паркирање. 

На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева предвиђа се 5% 

места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за паркирање. 

На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и социјалне установе, најмање 

10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два места за паркирање. 

На стајалиштима јавног превоза предвиђа се плато (перон) за пешаке минималне ширине 300 cm, а прилазне пешачке 

стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивелација. Уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом 

нивоу са пешачком стазом, приступ платформи обезбедиће се спуштањем стазе или платформе максималног нагиба од 

10% или помоћу рампе максималног нагиба 5%, а минималне ширине од 120 cm. 

На раскрсници, пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и тактилно поље 

безбедности / упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза. 

Код система за оријентацију, знакови за орјентацију (скице, планови, макете и др.), путокази и функционални знакови 

којима се дају обавештења о намени појединих простора (паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.) 

морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. Знакови треба да буду универзалне форме, распоређени на такав 

начин да заједно служе оријентисању корисника  и да представљају повезан ланац информација. Знакови на зидовима 

се постављају на висини од 140 cm до 160 cm изнад нивоа пода или тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да 

текст одговара растојању погодном за читање. Висина слова на знаковима не сме да буде мања од 1,5 cm за унутрашњу 
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употребу, односно 10 cm за спољашњу употребу. Кад год је могуће, важне јавне информације треба истовремено да 

буду дате на различите начине, односно визуелно – звучно – тактилно.  

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

1.1. ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНИХ НАМЕНА  

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је формирати парцеле намењене за 

јавне намене, приказане на графичком прилогу број 5 - Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, 

Р1:2 500, а на основу елемената дефинисаних на графичком прилогу бр.4 – Саобраћајна инфраструктура са 

регулационим и нивелационим решењем, Р 1 : 2 500 и Прилогу – Координате осовинских и темених тачака и елементи 

кривина саобраћајница.  

 

1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ НАМЕНА 

 Изградња објеката од општег интереса вршиће се на појединачним локацијама према планираној намени 

простора, али и у зонама центара, становања и пословања које задовољавају све услове у складу са функцијом, 

непосредним окружењем и планираном наменом простора.  

За реконструкцију постојећих објеката дозвољено је издавање локацијске дозволе на основу овог Плана, а за 

изградњу нових објеката и доградњу постојећих обавезна је израда урбанистичког пројекта по посебном програму за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде 

локације. 

Реализација објеката и уређење припадајућих простора врши се на основу прописа и техничких услова и 

нормативе за одговарајућу намену. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност угрозила животну средину и основну намену. 

 Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођена условима локације и функцији. 

 Број објеката на парцели или комплексу јавне намене није ограничен под условом да је испоштован 

максимални дозвољени индекс изграђености, као и да су испуњени услови међусобне удаљености дефинисани 

прописима везаним за сеизмичке, противпожарне и услове заштите од ратних разарања. 

 Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и окружењем. Основно 

уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање.  

 У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: образовања, дечје и социјалне 

заштите, здравства, културе,  информисања, спорта и рекреације,  али само под условом да задовоље све нормативе и 

критеријуме за одговарајућу делатност и услове непосредног окружења; 

           Обликовање простора мора да буде примерено намени, условима локације  и окружењу; 

 Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, или у оквиру комплекса, као и 

одговарајући саобраћајни приступ и противпожарни пут. Потребан број паркинг места за објекте јавних намена је, за: 

• Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног 

простора; 

• Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора; 

• Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца; 

• Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца. 

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног 

паркирања, што се дефинише урбанистичко-техничком документацијом.  

 При уређењу јавних површина и пројектовању и изградњи објеката јавних намена обавезна је примена 

Правилника о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 

 Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

Основни услови заштите животне средине остварују се применом мера заштите из поглавља 9 - Општи и 

посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, 

реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на насељску 

инфраструктуру и уређењем јавних површина, посебно саобраћајних и зелених површина.  

 Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката  као и за зоне ограничења изградње 

у оквиру  техничких ограничења у коридорима инфраструктуре.   

 

 1.3  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРЕМА НАМЕНИ 

Основно образовање  

• намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортско-
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рекреативни простори (отворени и затворени), пејзажно уређене зелене површине 

• компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 1,5  

• спратност објекта: до П+2  

• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 

Средње образовање  

• намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортско-

рекреативни простори (отворени и затворени), дом за ученике,  пејзажно уређене зелене површине 

• компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 1,5  

• спратност објекта: до П+2   

• удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 

  Здравствена заштита 

• намена парцеле и врста објекта: објекти здравствене заштите, пејзажно уређене зелене површине 

• компатибилне намене: социјална заштита, зеленило и одговарајући објекти саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре  

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 1,5 

• спратност објекта: до П+1 

• За било какве радове на објекту болнице Свети Ђорђе или на парцели 815/1 К.О. Топола (Варош) потребно је 

од надлежног завода за заштиту споменика културе тражити мишљење о планираним радовима. Планирани 

радови не смеју угрозити визуру на објекат, а радови на самом објекту не смеју мењати његов аутентичан 

изглед. 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 

  Предшколско образовање и васпитање 

• намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на отвореном, пејзажно уређене 

зелене површине 

• компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 0,8 

• спратност објекта: до П+1 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 

Социјална заштита  

• намена парцеле и врста објекта: објекти социјалне заштите, пејзажно уређене зелене површине 

• могуће пратеће намене: зеленило, здравствена заштита и одговарајући  објекти саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре  

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 1,5 

• спратност објекта: до П+2 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 

Култура и информисање 

• намена парцеле и врста објекта: објекти културних делатности, пејзажно уређене зелене површине 

• могуће пратеће намене: јавно информисање, образовање, зеленило, услуге, верски објекти, одговарајући 

објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

• тип објекта: слободностојећи објекат 

• индекс изграђености: до 1,5 

• спратност објекта: до П+2 

• међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, 

али не мање од 4,0 m. 
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Комунални објекти  

Компатибилне намене за ову врсту објеката, у зависности од основне намене парцеле, су:  

- Комуналне  зоне:  услуге и мешовито пословање и објекти  инфраструктуре 

 -  Гробља : зеленило,  објекти инфраструктуре 

 -  Пијаце: услуге и пословање и објекти  инфраструктуре. 

Гробља 
Обзиром на то да је постојеће гробље у граду испод Опленца максимално попуњено и не планира се 

проширење, потребно је стално комунално одржавање у складу са естетским начелима и нормама. 

 Сахрањивање умрлих ће се вршити на гробљу у Љубе селу. 

 Начин уређивања, коришћења, одржавања и управљања гробљем, као и сахрањивање умрлих вршити у складу 

са: 

• Законом о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС», број 20/77, 24/85, 6/89 и  «Службени гласник 

РС», број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05); 

• Одлуком о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СО Топола", бр. 3/97). 

Могуће је фазно уређење гробља. Фазе је потребно детаљно дефинисати приликом израде урбанистичко-

техничке документације. 

Обавезна израда Студије старог гробља у Љубеселу, са  валоризацијом и мерама заштите  спомен плоча, 

споменика или капела. 

Није дозвољено измештање или уклањање споменика или спомен табли, без претходно прибављеног мишљења 

надлежног Завода. 

 Уређење гробља у Љубе селу подразумева изградњу капеле, комеморативног трга, објеката пратећих садржаја, 

санитарне чворове, просторије за раднике на одржавању гробља, поделу грађевинске парцеле на гробна поља и 

изградњу пешачких комуникација између гробних поља. 

Приликом изградње капеле извршити унутрашње уређење овог објекта тако да се унутар њега налазе 

комеморативна сала, просторије за управу гробља, одговарајући санитарни чвор и, ако је потребно, просторија за 

ноћног чувара.  

Унутрашње уређење објекта за пратеће садржаје организовати тако да садржи продавницу цвећа, свећа и 

пратеће опреме, просторију за раднике комуналног предузећа са одговарајућим санитарним чвором, оставу за алат и 

опрему, јавни тоалет. 

• Габарит објеката капеле и објекта за пратеће садржаје  је максимално  по 250,0 м² у основи; 

• Спратности објеката је П+0; 

• Просторије које имају посебне санитарне захтеве обликовати и опремити у свему према важећим, меродавним 

законским и подзаконским правним актима; 

• Фасаде објеката обликовати од природних материјала топлих и светлих боја (опеке, дрвета, природног камена) 

и стакла, тако да не нарушавају општи утисак мира и достојанства. 

• Прикључење објекта на инфраструктуру врши се према условима одговарајућих комуналних јавних предузећа. 

Обезбедити прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу. 

• Парцелу гробља је поделити на гробна поља у којима се предвиђа више типова сахрањивања: једног умрлог 

лица, два умрла лица и породичне гробнице за два, три, четири или више умрлих лица. Породичне гробнице се 

формирају од више појединачних гробних места уз приступне комуникације; 

• Ширину пешачких комуникација између гробних поља одредити према хијерархији, а минимална ширина 

износи 1,80м. 

• Ширина прилазних стаза између гробних места и гробница је 0,90 м, а растојање између гробних места и 

гробница је 0,50 м; 

• Габарит гробних места и гробница износи: 

o За једно умрло лице 1,0 х 2,5 м; 

o За два умрла лица 2,0 х 2,5 м; 

o За три умрла лица 3,0 х 2,5 м; 

o За четири умрла лица 4,0 х 2,5 м; 

•  Дубина сахрањивања износи 1,6 m, односно од горње ивице сандука до површине тла мора бити 1,0 m; 

• Надгробни споменици се раде од природних материјала (камен, мермер, гранит) са типизираним висинама 

(80cm, 100cm, 120cm) и ширине за појединачна гробна места 60cm, а за двојна гробна места су 120cm; 

• Гробна места и гробнице се могу обрадити са поклопном надгробном плочом са опсегом (рамом) око гробног 

места са надгробном плочом или само надгробним спомеником, док ће хоризонтална површина бити 

затрављена, чиме би се увећао фонд зелене површине; 

• Гробна места су орјентисана у правцу исток-запад (већинско становништво је православно); 

• Оставља се могућност формирања озаријума и колумбаријума. 

• Тампон зону заштитног зеленила предвидети ободно дуж целог гробља у ширини од минимално 3,0 м, односно 

два реда четинара у комбинацији са жбунастим врстама које ће гробље и визуелно одвојити од осталих 

парцела.  

• Линеарно зеленило засадити дуж пешачких комуникација. Свуда где је могуће засадити дрвеће, а затим, у 

складу са естетским начелима, полегле четинаре, декоративно шибље, сезонско цвеће... 
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• Гробље опремити потребним мобилијаром – клупама, кантама за отпатке, чесмама... 

• Унутрашње саобраћајне површине прилагодити намени простора. Намењене су првенствено за пешачки 

саобраћај. Улаз у парцелу до капеле дозволити само погребним колима.  

• Све саобраћајне и пешачке површине и приступе објектима потребно је прилагодити коришћењу лицима са 

посебним потребама, применом Правилника о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 

46/13)    

• Смештај возила је предвидети у оквиру грађевинске парцеле, ван површина јавне намене у складу са 

просторним могућностима. 

• Парцела гробља се обавезно ограђује. Ограда је минималне висине 1,40 м. 

 

Зелена пијаца  
Постојећа пијаца у градском центру, површине 0,20 ha, задржава се на постојећој локацији. Могуће је, по 

потреби, у оквиру локалног или дистрибутивног центра, предвидети мање снабдевачке пунктове. 

 Услови за уређење зелених пијаца су: 

• Дозвољено је опремање мини пијаца у оквиру локалних центара; 

• Реализација ових објеката и површина вршиће се уз поштовање санитарно - хигијенских и услова еколошке 

заштите као и других услова Законом предвиђених за ове намене. 

• Треба да буду ограђене и да имају контролисани улаз. Део пијачног простора може бити наткривен. Дозвољава 

се изградња мањих пословно-продајних објеката (млечна пијаца, рибарница и сл). Комплекс мора бити 

саобраћајно приступачан. Паркирање за купце се предвиђа изван парцеле. Индекс изграђености је до 1,0 а 

спратност објекта је до П+1. Минимално удаљење од граница парцеле је 1,5 m. 

 

Дистрибутивни центар  
Формиран је у северном делу насеља, уз постојећу ветеринарску станицу. На овој локацији планира се 

комунална зона: сточна и кванташка пијаца, ветеринарска станица, објекти са потребним садржајима и, евентуално, 

ватрогасна служба. До реализације ове зоне, ватрогасна станица задржава се на постојећој локацији у оквиру 

просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем. Након измештања ватрогасне службе, 

локацијa ће задржати намену за управу и јавне службе. 

 

Сточна пијаца  

 Организација грађевинске парцеле/комплекса мора да омогући функционисање свих планираних објеката и 

потребан технолошки процес који ће се одвијати на парцели. Локацију комунално опремити. Пожељно је 

функционално повезати простор са ветеринарском станицом. 

 На парцели обезбедити простор за: портирницу, уређени плато, зграду пијачне управе спратности до П+1, 

надстрешницу за ваге, надстрешницу за креч, плато за жито и креч, плато са боксовима за ситну стоку и везовима за 

крупну стоку, санитарни објекат, карантин за болесна грла, интерну саобраћајницу која омогућава кружни ток 

саобраћаја.  

 

Кванташка пијаца 

 На парцели/комплексу обезбедити простор за: портирницу, уређени плато, зграду  управе спратности до П+1, 

ваге, надстрешнице за робу и возила, санитарни објекат, интерну саобраћајницу која омогућава кружни ток саобраћаја. 

Локацију комунално опремити. 

Приликом израде урбанистичко-техничке документације размотрити могућност фазног уређења комуналне зоне, као и 

изградњу заједничког управно-административног објекта. 

 

Ватрогасни дом  

Уређење локације новог ватрогасног дома подразумева изградњу управног објекта са просторијама за смештај 

ватрогасаца и њихове опреме и адекватним санитарним просторијама, потребан манипулативни плато, надстрешнице 

или гараже за возила, радионицу за одржавање возила и сл.  Локацију комунално опремити уз обавезан третман и 

безбедну евакуацију зауљених вода са платоа и из радионица. 

 

Центар за селекцију и прераду отпада 
На месту постојеће депоније комуналног отпада „Торови“ на к.п.бр. 2539/1,2 и 2540 КО Топола (Село), предвиђа се 

центар за селекцију и прераду отпада. 

Врсте отпада којима се рукује у оквиру цента за селекцију и прераду отпада: општински отпад (отпад из домаћинстава), 

баштенски (зелени) отпад; опасан кућни отпад; рециклабилни отпад; обавезно је посебно издвајање грађевинског 

отпада. 

Врсте отпада за које није дозвољено руковање: инфективни медицински отпад; велики предмети у расутом стању; 

опасан отпад; радиоактиван отпад; нафтни резервоари; угинуле животиње; азбест; течности, муљеви, прашкасте 

материје. 

Организација комплекса мора да омогући функционисање свих планираних објеката и потребног технолошког процеса. 

Потребно је саградити: 
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• Халу за сепарацију отпада, спратности П+0; 

• Надстрешницу за одлагање балираних производа, спратности П+0; 

• Административни објекат, спратности до П+1; 

• Колску вагу и  

• Портирницу за контролисање улаза. 

Габарите и висине објеката одредити тако да задовољавају захтеве технолошког процеса који ће се у њима одвијати. 

Уређење комплекса подразумева  организацију манипулативног простора за возила која довозе отпад, простор за 

истовар возила, простор за паркинг и прање возила, простор за кућни опасан отпад, простор за отпад великих габарита 

типа великих комада намештаја и сл. 

Комплекс обавезно оградити оградом минималне висине 1,80м, опремити потребном комуналном инфраструктуром и 

партерно  и пејзажно обликовати и оплеменити. 

 

Спорт и рекреација  

• намена парцеле и врста објекта: отворени спортски терени (фудбалско игралиште, поливалентно игралиште за 

више спортова...), спортска хала,  базени, отворени и затворени, аква парк, стрелишта, куглане, мини голф 

терени, специјализоване школе или клубови или спортски кампуси који користе садржаје спортског центра и 

сл. са пратећим садржајима у функцији главног објекта: свлачионице са тушевима, трибине, простор за 

пословање клубова  и сл. 

• компатибилне намене: пејзажно уређене зелене површине, услуге - мањи угоститељски објекти (отвореног или 

затвореног типа), здравство, одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре   

• димензије спортских игралишта, оријентација и остали услови – у складу са стандардима који се примењују за 

спортске објекте; 

• тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи објекти у функцији основне намене – свлачионице, санитарни 

чворови, угоститељски објекти); 

• минимално 20% под уређеним зеленим површинама; 

• индекс изграђености: до 0,3  

• спратност објекта пратеће намене: максимално П+Пк; висина надзитка у поткровљу је максимално 1,60 m. 

 

1.4  ЗЕЛЕНИЛО 

Концепција уређења зелених површина заснива се на максималном задржавању аутохтоних врста, повећању учешћа 

зеленила свих категорија, планирањем нових зелених површина и њиховим одрживим коришћењем. 

Структуру зеленила на територији Плана генералне регулације чине две основне категорије зелених 

површина:  

• зеленило у грађевинском реону  и 

• зеленило ван грађевинског реона. 

Зеленило у грађевинском реону је категорисано и сврстано у следеће категорије: 

1. пaркови 

2. скверови 

3. заштитно зеленило 

4. линеарно зеленило 

5. блоковско зеленило. 

 

Паркови 

 

Градски парк  

Планиран парк на површини од 1,50 ha, преко пута „Карађорђевог града“ у центру Тополе.  

 Услови за уређење градског парка: 

 

• урадити програм и утврдити оптималан (одржив) однос могућих садржаја. Ниво опремљености објектима, 

пратећим садржајима и инфраструктуром мора обезбедити одрживо коришћење простора, 

• урадити потребну документацију; 

• урадити план пејзажног уређења, избор врста садног материјала засновати на високодекоративним аутохтоним 

врстама; 

• према капацитету планирати места за: постављање споменика, водене површине (фонтане, вештачка језера), 

мање отворене амфитетатре, отворене павиљоне (музички, изложбени), и остале објекте пејзажне архитектуре; 

• опремање пратећим мобилијаром ускладити са окружењем; 

• према капацитету дозвољени пратећи садржаји: мањи угоститељски објекти са баштама, мањи објекти културе, 

објекти комуналне инфраструктуре. Максимални степен заузетости у односу на површину парка 10%, 

спратност мах П+делПк, или приземље са галеријом. Објекти репрезентативне архитектуре градског типа без 

историзујућих и етно стилова; 

• опремити парк потребном инфраструктуром. 
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Парк шуме 

Парк шуме, као значајан функционални део градског зеленила представљају истовремено рекреативну, 

еколошку и туристичку зону. Саобраћајно су добро повезане са окружењем. 

Парк шуме се могу вишенаменски користити. У складу са капацитетом дозвољени су садржаји: 

- спорт и рекреација, 

- услуге за комплементарне намене, посебно се потенцирају услуге у области туризма. 

Парк шума "Опленац'' је највећа уређена зелена површина, типа парк-шуме, која уједно има и функцију 

централног градског и меморијалног парка, изразите еколошке вредности за непосредно окружење. Даље уређење 

овог комплекса вршиће се по посебном програму и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе и 

Републичког завода за заштиту природе. 

Парк шума "Језеро" формирана је око постојећег вештачког језера. Поред језера обухвата и постојећу 

неуређену шуму. У планском периоду потребно је уредити ову површину реконструкцијом постојећег зеленила, 

изградњом пешачких стаза и опремањем потребним мобилијаром (клупе, канделабри и сл.).  

Парк шума „Каменица“ планирана је поред Каменичке реке, западно од градског центра. Планирани су 

садржаји активне и пасивне рекреације, уз пратеће комерцијалне функције. Постојећи стамбени објекти у оквиру овог 

парка се задржавају уз могућност реконструкције и пренамене дела или у целости за намену туризам, угоститељство, 

култура, спорт или традиционално занатство. Уређење неизграђених делова парцеле мора бити у складу са уређењем 

парка. 

Услови за уређење за све наведене локације : 

• урадити програм и утврдити оптималан (одржив) однос могућих садржаја, 

• извршити валоризацију постојећег биљног фонда, 

• избор врста садног материјала засновати на високодекоративним аутохтоним врстама и егзотама, озелењавање 

прилагодити условима станишта, функцији и намени простора; вегетацијски склоп прилагодити експозицији и 

нагибу терена, 

• садржаје паркова фунционално зонирати на  бучни и мирни део парка 

• дозвољени су садржаји за активну и пасивну рекреацију, пратећи садржаји излетничке понуде и пратећи 

мобилијар, 

• према капацитету планирати места за: постављање споменика, водене површине (фонтане, вештачка језера), 

мање отворене амфитетатре, отворене павиљоне (музички, изложбени), и остале објекте пејзажне 

архитектуре, 

• дозвољени пратећи садржаји према карактеру и капацитету парка: објекти у функцији туризма са смештајним 

капацитетима, угоститељски објекти са баштама, мањи објекти културе, пратећи објекти комуналне 

инфраструктуре, 

• делови парк шума могу бити парковски уређени; такође, у склопу шуме могу бити и ливаде, воћњаци и 

виногради, 

• пешачке стазе максимално трасирати на постојећим шумским стазама, 

• избор материјала, обликовање пратећих садржаја и мобилијара ускладити са природним окружењем, 

• повезати просторе парк-шума са окружењем, 

• паркирање обезбедити на ободу паркова, 

• опремити парк потребном инфраструктуром. 

Скверови 

Сквер ''Споменик'' - На раскрсници градске магистрале и Булевара краља Александра, припада типу 

полуотвореног трга.  

Извршити реконструкцију зеленила, партера као и обнову и опремање адекватно обликованим и обрађеним 

мобилијаром. 

Заштитно зеленило 

У захвату Плана генералне регулације разликују се следеће врсте специфичног зеленила:  

- деградиране површине напуштених каменолома,  

- условно стабилни терени и јаруге,  

- околни простори гробља и трафо-станице. 

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање других 

намена а то су зелене површине које пре свега имају  приоритетну заштитну функцију: 

 -   зелене површине радних комплекса; 

 -   зелене површине школских комплекса и дечје установе; 

 -   зелене површине здравствених установа; 

 -   зелене површине гробаља (у и око) и слично. 

 Уређење спровести реконструкцијом, ревитализацијом и подизањем зелених површина; избор врста 

прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила. 

 

Линеарно зеленило 

Основни задатак линеарног зеленила је да: 

 - зелене површине повеже у систем градског зеленила, 
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 -ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим  микроклиматским условима, 

- апсорбује штетне материје и честице,   

- утиче на пејзажни изглед насеља.  

У захвату Плана генералне регулације потребно је: 

• у улицама где то услови дозвољавају, урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом старих 

стабала, 

• за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном круном, снажним системом корена и усправним стаблом. 

Блоковско зеленило 

Блоковско зеленило је важан део укупног зеленила у насељу. Основни типови блоковског зеленила разликују се 

према карактеру објеката. У зонама високих густина зеленило уредити комбинацијом травнатих површина и 

солитерних стабала. У зонама породичног становања прописати минимум површине парцела за озелењавање. 

Блоковско зеленило по карактеру и према капацитету може се уређивати са игралиштима за децу, мањим спортским 

теренима и угоститељским објектима. 

 

ЗЕЛЕНИЛО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 

Зеленило вaн грaђевинског реонa чине мaњи фрaгменти шумa, водно и пољопривредно земљиште сa 

специфичним режимом.  

 Посебан значај за подручје Тополе имају виногради. Комплекс винограда у подножју Опленца представља део 

просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем. 

 Уређење зелених површина ван грађевинског реона вршиће се према следећим условима:  

- извршити ревитализацију постојећих засада, 

- урадити програм одржавања зелених површина, спроводити мере неге и заштите, 

- озелењавање и пејзажно уређење спроводити сходно условима станишта, (пошумљавање и пејзажно 

уређење), 

- избор врста за озелењавање је комбинација лишћара I, II и III категорије и четинара, 

- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и нагибу терена, 

- дозвољени су садржати за активну и пасивну рекреацију и мобилијар. 

 Остале шумске површине заузимају површину од око 18 ha. Оне се уређују као приоритетне заштитне шуме. 

 

2. МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Друмски динамички саобраћај 

Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз поштовање одредби: 

1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), Правилника о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник 

РС“, број 50/2011) и техничких прописа и норматива, у делу мреже државних путева, изван границе 

грађевинског подручја; 

2. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким упутствима за пројектовање 

саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру 

граница грађевинског подручја; 

Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким стандардима приступачности 

(''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) код изградње нових саобраћајних површина и реконструкције постојећих.  

Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на графичком 

прилогу број 4_- Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500. Списак 

координата темених и осовинских тачака дат је у прилогу уз текстуални део Плана генералне регулације. Дозвољава се 

незнатно одступање од координата дефинисаних овим Планом с обзиром на то да је План рађен на основу скенираних 

геодетских подлога. Дефинитивни подаци ће се утврдити при изради пројектне документације.  

Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на државном путу кроз 

пројектну документацију, водити рачуна о следећем: 

− Планира се двострано проширење коловоза државног пута I реда на пројектовану ширину  минимум 7,70 м (без 

издигнутих ивичњака), односно 7,00 м (са издигнутим ивичњацима) и државног пута II реда на пројектовану 

ширину  минимум 7,10 м (без издигнутих ивичњака), односно 6,50 м (са издигнутим ивичњацима); 

− Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;  

− Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће 

користити предметне саобраћајне прикључке; 

− Водити рачуна о рачунској брзини на путу; 

− Водити рачуна о просторним карактеристикама терена; 

− Водити рачуна о зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу; 

адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања 

предметног пута; 
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− Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева скретања са државног 

пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила. 

Утврђује се заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чланом 28, 29. и 30. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 101/05) тако да објекти високоградње морају бити удаљени најмање 20,0 м од ивице 

земљишног појаса државног пута I реда и за планирану обилазницу и 10,0 м од ивице земљишног појаса државног пута 

II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путу, осим ако то није 

другачије утврђено Планом генералне регулације. У заштитном појасу и појасу контролисане градње забрањено је 

отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа. 

Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност 

саобраћаја. 

Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је једностран или двостран и износи 2,5%, што ће 

се дефинитивно одредити идејним пројектима. 

Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта. 

За подручје зоне I - Старо језеро Тополе, унутар којег се налазе објекти који имају културно - историјску вредност, 

приликом израде Плана детаљне регулације, што је обавеза прописана овим Планом генералне регулације, а у складу са 

условима надлежног Завода за заштиту споменика културе, потребно је: 

• Предвидети делимичну реконструкцију постојеће саобраћајне мреже и то у делу од раскрсница Улице вожда 

Карађорђа и Улице Карађорђеве са  Булеваром краља Александра и Јасеничком улицом; у том делу предвидети 

формирање нове алтернативне саобраћајнице како би се постојећи тежак саобраћај изместио ван зоне 

културних добара и отворио могућност повременог затварања дела Булевара вожда Карађорђа и Улице 

Карађорђеве за пешачки саобраћај; изнаћи начина повезивања Јасеничке улице са Авенијом краља Петра I, с` 

тим да није дозвољена саобраћајница код улазне капије за Опленац; 

• На раскрсници Улице вожда Карађорђа и Карађорђеве са улицама Краљице Марије и новоформиране улице у 

наставку  оформити нови сквер као нове могуће локације споменика Карађорђу;  

• Затворити Улицу кнегиње Зорке за саобраћај и омогућити њено коришћење као пешачке улице-зоне. 

 

Градске магистрале 

Задржава се постојећа регулација државних путева I и II реда (а чије трасе се поклапају са улицама наведеним у 

поглављу Правила уређења - 8.1 Саобраћајна инфраструктура). Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне 

ширине 2,0m уз регулациону линију. Забрањује се формирање јавних паркиралишта у регулационом профилу државних 

путева I и II реда са приступом свим паркинг местима директно са коловоза. Коловозну конструкцију димензионисати 

за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).  

 

Обилазница 

Прописује се обавеза израде Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице. Регулациони профил ове 

саобраћајнице приказан je на графичком прилогу бр. 4 - Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим 

решењем, Р 1:2 500. Планом генералне регулације утврђен је појас ширине 60 м у оквиру кога ће се градити 

обилазница. Геометрију обилазнице дефинисати кроз Идејни пројекат.  

 

Југоисточна обилазница предвиђена је као саобраћајница за преусмеравање тешког и транзитног саобраћаја ван 

централне зоне  насеља од стационаже државног пута IБ реда број 25 km 40+499 (M23)  до стационаже државног пута 

IIА реда број 152 km 3+997 (P126) у дужини од 2711 m и планирана је за измештање деонице ДП IIА реда број 152 ван 

централне зоне насеља.  

Обилазница је наслеђена планска обавеза из Просторног плана општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

16/11) као планског документа вишег реда. Прелиминарна траса је дужине ~3400 м, али је на основу анализе  која 

подразумева виши ниво детаљности, као и рад на подлогама у крупнијој размери у односу на Просторни план, 

закључено да је најповољније решење за југоисточну обилазницу да се за њен почетак из правца Рудника искористи 

постојеће укрштање државног пута  IIА реда број 152 и општинског пута Л17 ка Пласковцу на стационажи km 3+997 

(P126). Траса југоисточне обилазнице завршава се укрштањем са државним путем IБ реда број 25 на стационажи km 

40+499 (M23). Раскрснице су предвиђене као кружне. Измештање почетка обилазнице у односу на прелиминарну трасу 

из Просторног плана условило је скраћење дужине од око 650м, тј, са дужине ~3400м на ~2750м.  

Забрањује се формирање јавних паркиралишта у регулационом профилу планиране обилазнице са приступом свим 

паркинг местима директно са коловоза.   Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт 

теретних возила),  са завршном обрадом од савремених коловозних застора.  

 

Сабирне саобраћајнице 

Задржава се постојећа регулација градских улица које припадају, по функционалном рангу,  секундарним 

саобраћајницама. У деловима насеља, где се уводи нова регулација секундарних саобраћајница ширина коловоза је 5,0-

6,0m, са две саобраћајне траке. Пешачки саобраћај водити преко тротоара ширине 1,5-2,0m, уз регулациону линију. 

Коловозну конструкцију димензионисати за средње тежак саобраћај (повремени транспорт теретних возила).  

 

Приступне саобраћајнице 

У деловима насеља где се уводи нова регулација, минимална ширина коловоза је 5,0 m. Свуда где постоје просторне  
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могућности, тј, где постојећи објекти дозвољавају, предвиђени су, обострано или једнострано, тротоари минималне 

ширине 1,5 m. Коловозну конструкцију димензионисати за лаки саобраћај.  

Минимална ширина колског пролаза износи 5,0 m, а приватног пролаза 2,5 m. 

При евентуалној изради пројектне документације за аутобуску станицу и аутобуска стајалишта, придржавати се 

одредби Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 

аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006). 

 

Стационирани саобраћај  

Паркинге за путничка возила пројектовати са минималним димензијама једног паркинг места у складу са важећим 

стандардима СРПС У.С4.234, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о 

потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од 

једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза у објекте, посебно 

објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 

46/13). 

Свака реконструкција или нова изградња  условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг места, у зависности од 

намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској парцели. Могуће је , комбиновано, користити 

паркинг места у оквиру јавних паркинг простора. 

 

Потребан број паркинг места одређивати према следећим нормативима: 

• Банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа: 1 ПМ на 70 m² корисног простора; 

• Пошта: 1 ПМ на 150m² корисног простора; 

• позориште или биоскоп: 1ПМ на користан простор за 30 гледалаца. 

Уважити карактеристике микролокација, односно, положај прилаза, пролаза, башти, киоска.... 

Паркирање забранити на удаљености мањој од 5,0м од пешачког прелаза. 

Забранити паркирање на 5,0 м од угла улице, односно ивичне линије уколико на улици не постоји пешачки прелаз. 

У ситуацијама када је могуће, у оквиру регулационе ширине улице извршити физичко раздвајање попречних профила 

коловоза, тротоара и ниша за паркирање. 

Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са одлукама општинских 

орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm и адекватним знаком. 

Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком. 

 

Пешачки саобраћај  

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила  саобраћајница, осим колско-пешачких 

пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног саобраћаја. 

Ширина тротоара зависи од намене околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за 

кретање пешака је 1,5m, изузетно 1,2m. 

При изградњи нових и реконструкцији постојећих пешачких комуникација водити рачуна о условима прописаним 

Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) – поглавље 13. - Услови 

приступачности површина и објеката јавне намене особама са инвалидитетом. 

Саобраћајне и слободне профиле  пешачких и бициклистичких стаза потребно је предвидети са одвајањем разделним 

зеленим појасом у односу на коловоз предметних државнигх путева. 

 

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница 

• Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже 

саобраћајница. 

• Коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим 

стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012. 

• Приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала 

постељице и других елемената коловозне конструкције  (за израду новог коловоза и ојачање постојеће 

коловозне конструкције). 

• При пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински поставити тако да се 

прилагоди изведеним коловозним површинама. 

• Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи мин. 4,5м-4,75м.  

• Пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и стандардима. 

• Саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у графичком прилогу број 4_- 

Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500. 

• Главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом 

саобраћаја. 

• Унутарблоковске приступне саобраћајнице димензионисати према условима за кретање противпожарних 

возила. 

• У регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету. 
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Правила за јавне гараже 

У оквиру предвиђених површина за паркирање могуће је изводити паркинг гараже. За уређење и изградњу ради се 

Урбанистички пројекат, према правилима: 

• позицију улаза/излаза јавних паркинг гаража прикључити на уличну мрежу нижег ранга (приступну или 

сабирну саобраћајницу) 

• максималну спратност јавне паркинг гараже одредити према урбанистичким условима за подцелину.   

• приликом пројектовања јавних паркинг гаража придржавати се законске регулативе, а оправданост изградње 

проверити кроз израду студије оправданости. 

• јавне паркинг гараже реализовати као гараже отвореног или затвореног типа у складу са еколошким  и 

амбијенталним захтевима.  

 

Правила за прикључке на државне путеве 

Приликом планирања и пројековања саобраћајних прикључака водити рачуна о следећем: 

• Раскрснице и прикључци морају бити планирани (изграђени) у складу са важећом законском регулативом, 

стандардима и прописима за ту врсту објеката, односно у погледу геометрије раскрсница (прикључка), 

попречног профила, ситуационо-нивелационог решења. 

• Саобраћајни прикључци морају бити изведени управно на државни пут, са ширином приступног пута и 

коловозном конструкцијом у складу са Законом о јавним путевима и важећим стандардима и прописима. 

• ширина коловоза приступног пута који се прикључује на државни пут I реда мора бити минималне ширине од 

5,00 м  и дужине од најмање 40,00 м, за државни пут II реда у дужини од најмање 20,00 м и 10,00 м за 

општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 

• обезбедити зоне потребне прегледности. 

• сагледати евентуалну могућност за додатном саобраћајном траком за лева скретања са предметних државних 

путева. Где год је потребно, са аспекта безбедности и проточности саобраћаја, ограничити лева скретања 

помоћу хоризонталне и вертикалне сигнализације. 

• приликом планирања (разрадом кроз планове детаљне регулације) или пројектовања нових прикључака на 

државне путеве обезбедити зоне потребне прегледности, минимално 120,00м у односу на зауставну („СТОП“) 

линију на саобраћајном прикључку  

• коловозном конструкција за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50 т по осовини); коловоз 

прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС“ 

бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13). 

• При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске зоне  и др. на државне путеве потребно 

је предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж путних правца, у 

циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметним путевима, и смањења конфликтних тачака. 

• уколико постоји могућност на државним путевима при формирању нових саобраћајних прикључака предвидети 

додатну саобраћајну траку за лева скретања са државних путева. 

 

Правила за аутобуска стајалишта уз државне путеве 

• Аутобуска стајалишта извести у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“бр. 

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13). 

• Аутобуска стајалишта на уличној мрежи могуће је реализовати у коловозној траци (без проширења), док је на 

државним путевима неопходно извести проширење коловоза за стајалиште у ширини од  3,50м 

• Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,00m од почетка односно краја 

лепеза прикључног пута у зони раскрснице. 

• Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора 

бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за 

рачунску брзину кретаља возила од 50,00km/h. 

• Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се, гледајући у 

смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна 

аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,00m. 

• Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља 

у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја 

десног до почетка левог) не сме бити од 50,00m. 

• Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,50m. 

• Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,50m. 

• Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,80m. 

• Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,00m  за један аутобус, односно 26,00m за два или 

зглобни аутобус. 

• Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута. 

• Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција 

предметног пута. 
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Правила за градњу бициклистичких и пешачких стаза уз државне путеве 

Изградња бициклистичких и пешачких стаза подразумева: 

• адекватну - стандардима утврђену грађевинску конструкцију. 

• удаљење слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног пута од 1,50 м 

(ширина банкине предметног пута); 

• коришћење и несметани приступ бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних 

особа. 

• обезбеђен приступ бициклистичке и пешачке стазе до утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на 

предметном путу; 

• утврђивање пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу 

светлосну сигнализацију.  

• приликом пројектовања и изградње бициклистичких и пешачких стаза придржавати се Правилника о основним 

условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности 

саобраћаја („Сл. лист СФРЈ“, број 35/81 и 45/81). 

• удаљеност слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза државног пута мора износити 

најмање 1,50м. 

 

Правила за кружне токове 

− Планиране кружне токове на раскрсницама у градској уличној мрежи димензионисати према меродавном 

саобраћајном оптерећењу раскрснице. 

− Приликом пројектовања и изградње кружних раскрсница придржавати се Правилника о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. 

Гласник РС“, бр. 50/11). 

 

Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева 

• У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 

бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други 

слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно 

прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

• Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина 

Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни следбеник 

корисника. 

• Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи додатних 

саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница. 

• Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута. 

• Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на 

пут, у прописаној заштитној цеви. 

• Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно 

спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране. 

• Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 

1,50м. 

• Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или 

планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м. 

• Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не 

може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди 

сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним 

условима. 

• Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00 м  од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице 

реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

• На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа државног пута. 

• Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз 

локације које могу бити иницијале за отварање клизишта. 

• За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је 

обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, 

изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима(„Службени гласник РС“, број 

101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - решење УС 

РС). 
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2.2 ОСТАЛИ ВИДОВИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.2.1  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

• Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу са важећим стандардима и 

техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру. 

• Секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електроенер-гетика, телекомуникације...) поставља се у 

појасу регулације. 

• За постављање секундарне мреже инфраструктуре у појасу регулације државних путева I и II реда потребни су 

услови и сагласност надлежног управљача јавних путева  - поглавље 2.1.1 - Правила за постављање инсталација 

поред  и испод државних путева.  

• За општинске путеве и улице потребне услове и сагласност за постављање секундарне мреже инфраструктуре у 

појасу регулације даје управљач јавног пута основан од стране скупштине општине, као и привредно друштво или 

друго правно лице коме је поверено обављање ове делатности. 

• Подземни и надземни водови инфраструктуре се могу постављати и на осталим грађевинским парцелама (изван 

појаса регулације), уз претходно регулисање међусобних односа са власником - корисником грађевинских парцела. 

Начин регулисања имовинско-правних односа и формирање грађевинских парцела дефинисани су у поглављу 12 - 

Правила за формирање грађевинских парцела. 

• У заштитном појасу се могу постављати, други инфраструктурни системи, уз обавезу поштовања услова укрштања 

и паралелног вођења. 

 

2.2.2  ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Водоснабдевање 

• Трасе планираних главних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и 

по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред саобраћајница. 

• Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и 

потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан 

пречник цеви за градска насеља је Ø100. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће 

због повољнијег хидрауличког рада система и сигурнијег и бољег начин водоснабдевања. 

• На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 

м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних 

хидраната. Хидранти треба да буду видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни. 

• Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 bar због могућих кварова, а ако негде и буде већи предвидети уградњу 

регулатора притиска. 

• Водовод се мора трасирати тако: 

o Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   

земљишта и 

o Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте. 

• Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви  до коте терена, односно тако да цев буде 

заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења. 

• Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m.  

• Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 

1. међусобно водовод и канализација   0,40m; 

2. до електричних и телефонских каблова 0,50m. 

• Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању. 

• Укрштање са каналима извршити у заштитној цеви положеној мин. 1,5 м испод дна регулисаног канала. 

• Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и сагласност 

надлежног јавног комуналног предузећа. Материјали и опрема морају да задовољавају све прописане стандарде 

и поседују атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих. 

• Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није 

дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 

• Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. Власник 

непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може 

обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга. 

• Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално предузеће. 

• Инсталација водовода која се снабдева водом из јавног водовода мора бити потпуно одвојена од инсталација 

које се напајају са других извора (бунари, извори и сл.). 

• Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и здравља на 

раду.  

• Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради 

исправног функционисања мреже. 
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• Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге 

инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака. 

• Прикључење на јавни водовод врши искључиво комунално предузеће, а осталу инсталацију у објекту може 

изводити овлашћено предузеће или предузетник.Одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и 

пројектне документације коју потписују само овлашћени пројектанти. 

• Дозвола за употребу водовода издаје се на основу записника о техничкој исправности инсталација. 

• Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању. 

• Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност имаоца. 

• На главном споју  не смеју се вршити никакве измене без одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци 

испред водомера. 

• Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним 

случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом – провалом. 

• Цеви не смеју бити узидане или убетониране већ увек са слободним пролазом. 

• Избегавати близину електричних проводника који немају  уземљење. 

• Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви заштитити од дејства евентуалних лутајућих 

струја одговарајућим заштитним средствима. 

• Водоводне цеви не смеју се постављати нити у хладном, нити у топлом стању. 

• Све водове до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом. 

• Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на 

уличну цев. 

• Водомер поставити у водомерно склониште на 1,5 м од регулационе линије, односно у посебан метални орман 

- нишу ( ако је водомер у објекту ), који је смештен са унутрашње стране на зиду до улице. Димензије 

водомерног склоништа за најмањи водомер су 1х1,2х1,7 м. Водомер се поставља на мин. 0,3 м од дна шахте. 

Димензије за већи број водомера  зависе од њиховог броја и пречника. Димензионисање извршити на основу 

хидрауличког прорачуна ; 

• Уколико се у објекту налазе налази више врста потрошача предвидети засебне водомере за свакога ; 

• Шахтове за водомере градити од мареријала који су за локалне услове најекономичнији (опека, бетон, бетонски 

блокови ); 

• На дно шахта нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 – 20 см или ставити под од опеке без малтера ; 

• Шахте које леже у зони подземних вода заштитити одговарајућом изолацијом; 

• Изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт ; 

• Обезбедити шахт од продора површинске воде издизањем плоче шахта мин. 10 см изнад коте терена или на 

други начин ; 

• Уколико расположиви притисак не може да подмири више делове објекта обавезно пројектовати постројење за 

повећање притиска. 

 

Одвођење отпадних вода 

• Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и 

по потреби зеленим површинама. 

• Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж осовине 

саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода. 

• Канализација се мора трасирати тако: 

o да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта. 

o да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте. 

• Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир комплетно 

сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 мм, усвојити Ø 200 мм. Максимално 

пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви.  

• Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката 

који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно функционисање 

фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и 

максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D (см) а минимални пад 1/D (мм). 

• Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m).  

• Ревизиона окна морају се постављати на: 

o местима споја два колектора 

o ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду 

o на правцима на растојању највише 160D 

o при промени пречника колектора 

• Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. 

Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, 

искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. 
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• У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора са прикупљање и одвођење отпадних вода вршити прелаз 

са већег на мањи пречник колектора. 

• Минимални пречник кућног прикључка је Ø150mm. 

• Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији. 

• У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних 

отпадних вода у колекторе атмосферских вода, као и увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. 

• До изградње колектора фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и у деловима 

насеља где није могуће повезивање на јавну канализацију, отпадне воде се испуштају у водонепропусне 

септичке јаме које ће празнити надлежно комунално предузеће. 

• При упуштању идустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, 

предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из 

домаћинстава. 

• Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем 

уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти. Код пројектовања и 

изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. 

• Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није везан са водоводом.  

• Главне одводнике из објекта, где је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној 

канализацији. 

• Промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена. 

• Сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне 

канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или 

ручне затвараче; 

• Резервоари за лед, рибу и сл не смеју бити директно спојени са канализацијом; 

• На једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони 

прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката; 

• Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног 

ревизионог силаза ; 

• Строго је забрањено упуштање технолошке отпадне воде, која садржи токсичне и опасне материје у 

канализацију. Ове воде треба сакупљати и третирати код установа које су регистроване за неутрализацију 

таквих вода. 

 

Атмосферска  канализација  

• За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације. Не дозвољава се мешање 

употребљених санитарних вода са атмосферским водама када је каналисање изведено по сепаратном систему. 

• Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким прорачуном, а на бази 

специфичног отицаја. Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm. 

• Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење атмосферских вода трасирати на супротној страни од 

водоводних цеви. 

• За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се сливници са таложницима. Максимално 

растојање је 50-100m (за мале падове саобраћајница) односно око 30 m за саобраћајнице са великим подужним 

падовима. 

• Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријске локације и сл.) обавезно је 

предвидети изградњу сепаратора за уља и масти пре упуштања атмосферске воде или вода од прања платоа у 

атмосферску канализацију. Димензионисање сепаратора је у зависности од зауљене површине локације и врши се у 

складу са прописима из ове области. 

• Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске воде са 

локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације. 

Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети уређај за пречишћавање 

ових вода (таложник, сепаратор уља и масти). 

• Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код фекалне канализације. 

    

2.2.3  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

• Изградња електроенергетских објеката и објеката у близини истих може се вршити уз поштовање Правилника  о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ( 

„Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92), техничких услова надлежне електродистрибуције и Јавног предузећа 

„Електромрежа Србије“, као и одговарајућих техничких препорука Електродистрибуције. 

• Прибављање дозволе за изградњу електроенергетских објеката врши се на основу одобрене техничке 

документације и под условима утврђеним Законом о планирању и изградњи. Грађевинску дозволу издаје надлежни 

орган локалне самоуправе изузев за објекте из чл. 133 наведеног закона за које је надлежно министарство 

надлежно за послове грађевинарства.  
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• Код изградње надземних електроенергетских водова морају се обезбедити заштитни коридори у којима се не могу 

градити објекти друге врсте и који износе:  

o 10м.....................за водове 10kV 

o 15м.....................за водове до 35kV 

o 25м.....................водове 110kV 

• При томе се морају поштовати и други услови из Правилника о техничким нормативима за градњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (сл.лист СФРЈ бр.65/88 и сл.лист СРЈ 18/92). 

• Надземни водови изнад 35kV морају бити заштићени од атмосферских пражњења према Правилнику о техничким 

нормативима за заштиту од атмосферских пражњења(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96). 

• За Т.С 10/0.4kV типа МБТС или зидане мора се обезбедити парцела величине до 1ар са приступом са главне 

саобраћајнице.  

• Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста 

инсталација и објеката, који износе: 

o 0.4м.............од цеви водовода и канализације  

o 0.5м.............од телекомуникационих каблова и темеља објеката 

o 0.6м.............од спољне ивице канала за топловод  

o 0.8м.............од гасовода у насељу 

• Када се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 

стране места укрштања, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3м. 

• Не дозвољава се паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и 

канализације. 

• Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а угао укрштања треба да износи 

најмање 30º, пожељно што ближе 90º.  

• На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев, на дубини најмање 0,8м испод 

површине коловоза.  

 

2.2.4  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

• Целокупну телекомуникациону мрежу градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима. 

• У границама Просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем телекомуникациона мрежа 

се, обавезно, у потпуности гради подземно. И у свим осталим зонама у обухвату Плана, настојати да се 

телекомуникациона инфраструктура постави подземно. 

• Дубина полагања ТК каблова и каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,80m. 

• ТК и КДС мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљености од високог растиња минимум 1,5m) поред 

саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може 

постићи ТК каблове полагати испод пешачких стаза. 

• ТК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу кабловима xDL са 

термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника 0,4mm. ТК каблове односно ТК канализацију полагати 

у профилима саобраћајница испод тротоарског простора и испод зелених површина (удаљености од високог 

растиња минимум 1,5m), а изузетно у коловозу-код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара на 

прописном међусобном растојању од осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим 

оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз кабловску 

канализацију (заштитну цев). Угао укрштања са саобраћајницама треба да буде 90º. 

• Изводе формирати као унутрашње у зградама и у стојећим кабловским разделницама као спољне на терену. 

Објекте са 5 и више стамбених јединица прикључивати на телефонску мрежу у унутрашњем изводу. Индивидуалне 

стамбене објекте прикључивати такође подземним каблом минималног капацитета 1x4 у одговарајућем орману на 

спољњем зиду зграде. Капацитет мреже ће се димензионисати на основу принципа: минимално 2 парице у свакој 

стамбеној јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од потреба и више. У стамбеним 

објектима се мрежа завршава у прикључној кутији на зиду објекта. У пословним објектима се мрежа завршава у 

ормару за унутрашњу монтажу. У истом орману завршити и телефонске водове кућне инсталације. Телефонску 

инсталацију у пословним и стамбеним објектима планирати са минимално две парице до сваке пословне просторије 

односно терминалног уређаја xDSL кабловима положеним у инсталационе цеви (структурно планирање). Ако 

постоји више пословних објеката у оквиру једне локације концентрацију телекомуникационих инсталација довести 

у орман у коме се завршава јавна телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих објеката 

може бити  реализована и кабловима са оптичким влакнима. 

• Цеви телекомуникационе канализације капацитета минимално 3PVC или РЕ цеви Ø110mm са стандардним 

телекомуникационим окнима, за повезивање на постојећу ТК канализацију Телекома се полажу у ров дубине 1,3m. 

Окна су димензије 2,0x2,0x1,9m, за подручје полагања основних каблова (600, 500 и 400x2) а за дистрибутивне 

каблове капацитета испод 300x4 планирати мини окна од монтажних елемената. Планирати и полагање каблова и 

цеви у тзв. мини ровове у путном земљишту у циљу смањења трошкова и ефикасности изградње. Дефинисати 

коридоре за изградњу ТК канализације или полагање телекомуникационих  каблова директно у земљу дуж улица са 

израдом синхрон планова са коридорима осталих ималаца инфраструктуре. При томе треба узети у обзир постојеће 

инсталације и мере за њихову заштиту, укључујући измештање у новопланиране коридоре. Уз све новоположене 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  118 

 
каблове треба да буде положен и сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 40mm за потребе будуће дигитализације ТК 

мреже. Телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0,4x0,8mm, а на прелазима улица 0,4x1,0m уз 

постављање заштитних PVC цеви Ø 110mm. 

• Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се постигну 

захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак 

не сме да буде мањи од 0,3m. 

• Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме бити 

мањи од 0,3m. 

• Телекомуникациони кабл који служи искључиво за потребе електродистрибуције може се положити у исти ров са 

енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањи од 0,2m. 

• Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m. 

• На делу трасе оптичких каблова која је заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно полагати 

полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл. У деловима града са 

већом густином становања постављати оптичке каблове већих капацитета узимајући у обзир потребе великих 

корисника телекомуникационих услуга. 

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 

0,6m. 

• Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба 

да буде што ближе 90º, а најмање 30º. 

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од 

најмање 0,5m. 

• Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 0,5m. Угао 

укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º. 

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања на међусобном размаку 

од 0,5m.  

• Укрштање  телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,8m. Угао 

укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º. 

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4m. 

• Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,4m. Угао 

укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º. 

• Од регулационе линије зграда, телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m. 

 

Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опрема за РТВ И КДС, 

мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антена и антенски носачи могу се поставити у 

оквиру објекта, на слободном простору, на грађевинској парцели индивидуалног становања, у зонама привредне 

делатност у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника , а у складу са 

законима и подзаконским актима везаним за ову област. Тачна локација ће се дефинисати када се буду дефинисали сви 

специфични захтеви радиопланирања да би се добило оптимално покривање сигналом и веома брзог развоја 

технологија мобилног приступа. 

• Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни, или смештен на стубу. 

• Минимална површина за комплекс РБС треба да буде 10,0х10,0m. 

• Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен. 

• У комплекс се поставља антенси стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица. 

• Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1kV. 

• До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити 

приступни пут минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице. 

• Слободна површина комплекса се мора озеленити. 

• Антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде). 

У случају постављања надземне мреже КДС у насељу, док се не стекну услови за изградњу подземне мреже, морају се 

поштовати следећи услови: 

• Самоносиви кабл КДС-а поставити на носаче преко изолатора, на стубове нисконапонске мреже по условима 

надлежне Електродистрибуције. 

• Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 3,5m. На прелазима преко улице иста 

висина треба да износи најмање 5m. Уколико се овај услов не може постићи, кабл поставити подземно на дубини 

најмање 0,80m. 

• Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити 1,0m. 

• За напајање дистрибутивних појачивача потребно је обезбедити прикључак на електричну мрежу (220V, 50Hz). 

 

2.2.5  ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Начин грађења објеката термоенергетске инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским, и другим 

условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.  
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Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 4 

бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или мернорегулационе станице, а 

завршава се запорним цевним затварачем потрошача.  

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења 

земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла.  

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске цеви за 

накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску 

контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. 

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност искључења 

појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа планирати у облику затворених, међусобно повезаних 

прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да 

омогућују и искључење појединих потрошача, смештених у ПП-шахтама. 

Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од приступа 

неовлашћених лица, видно обележити натписом “ГАС” уграђеним на дистрибутивном гасном цевоводу. 

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. У подручју где може 

да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити прописане мере заштите. 

У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 

механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката. Радна цев гасовода се 

полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од пречника цевовода и прописаних 

општих техничких услова. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена а изузетно 

може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите. 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m. 

Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне мреже од ПФ цеви радног притиска до 4 бара поставља се 

тако, да гасна мрежа задовољава минимална прописана растојања у односу на друге инфраструктурне мреже и објекте 

инфраструктуре. 

 

 

Вредност минималних дозвољених 

светлих растојања у односу на друге 

инфраструктуре објекте: 

Минимално дозвољено растојање (m) 

 укрштање паралелно вођење 

од гасовода до даљинских топловода, 

водовода и канализације 

0,2 0,3 

од гасовода до проходних канала 

топлодалековода 

0,2 0,4 

од гасовода до нисконапонских 

 и високонапонских ел.каблова 

0,3 0,6 

од гасовода до телефонских каблова 0,2 0,4 

од гасовода до водова хемијске индустрије 

и технол. флуида 

0,2 0,6 

од гасовода до бенз. пумпи - 5,0 

од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

 

Код укрштања дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања осе 

препреке и осе гасовода мора бити 60° до 90°. 

У појасу од 0,5m светлог растојања, од цеви гасовода, забрањени су засади чији корени досежу дубину већу од 

1m. 

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са 

мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом протока гаса. 

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из регулационог сета. 

Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем песка испод 

и изнад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских 

цеви за радне притиске до 4 бара. 

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, полухузионо 

заваривање. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са техничким 

прописима. 

На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом “ГАС” жуте боје. 
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Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој плочи 

ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса. 

Положај секционог вентила обележити са натписом “ГАС” и бројем цевног идентичног броју из техничке 

документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. 

Пре израде техничке документације, обратити се предузећу које је надлежно за транспорт, односно 

дистрибуцију природног гаса, ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке документације. 

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног притиска од 

0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера.  

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати: 

− Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од 

полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара (“Службени лист СРЈ”, број 20/92), 

− Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара (“Службени лист 

СРЈ”, број 20/92) и  

− Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (“Службени лист СРЈ”, број 20/92). 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 

3.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

Објекти на грађевинској парцели постављају се: 

• Као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле; 

• У прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле; 

• У непрекинутом низу – објекат додирује обе бочне линије грађевинске линије. 

 

Грађевинска линија 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног 

габарита објекта. 

Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта али тако да се 

очува минимални проценат прописаног зеленила у оквиру подцелине као пропусне зелене површине, при чему 

грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле. 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или је дефинисана у односу на осу јавних саобраћајница 

и приказана је на графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, Р 1:2 500.  

У изграђеним зонама, положај грађевинске линије одређен је у односу  на положај минимално 50% постојећих 

објеката. Постојеће објекте изграђене од трајних материјала који својим габаритом делимично улазе у појас између 

регулационе и грађевинске линије, могуће је реконструисати, санирати  и адаптирати. Доградња објеката у оквиру 

постојеће спратности могућа је само иза грађевинске линије, а у смислу надзиђивања (изградње нових етажа у оквиру 

прописаних максималних дозвољених) у постојећем габариту објекта.  

Сва нова изградња, као и замена грађевинског фонда условљена је поштовањем утврђене грађевинске линије.   

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар простора оивиченог 

грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних 

објеката).  

 

Висина објекта  

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката по блоковима. 

Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте слемена (за објекте са косим 

кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и 

вертикалне осе објекта. 

Осовина објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита објекта. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

Подрум (По) је етажа чија је таваница на мах 1,0 м од меродавне коте терена, а користи се искључиво за 

помоћни простор. 

 Сутерен (Су) је етажа чија је таваница на одстојању већем од 1,0 м од меродавне коте терена, чисте висине до 

2,4 м, а користи се искључиво за помоћни простор. 

 Приземље (П) је надземна етажа максималне спратне висине 3,0 м уколико је намењена искључиво за 

становање, односно 4,0 м ако је у приземље смештена нестамбена намена (пословање и делатности). 

 Спрат је свака надземна етажа изнад приземља максималне спратне висине 3,0 м. 

Поткровље (Пк) је надземна етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу има чисту 

висину прописану за становање. Висина надзитка је максимално 1,60м од коте пода до тачке прелома зида фасаде и 

плоче кровне косине. 
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Максимална висина стамбених објеката исказана у метрима: 

 Максимална висина слемена (m) Максимална висина венца (m) 

П+1+Пк 11,30 8,80 

П+2+Пк 14,30 11,80 

П+3+Пк 17,30 14,80 

П+4+Пк 20,30 17,80 

П+5 23,30 20,80 

 

Релативна висина објекта 

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације, а дефинише 

се кроз следеће односе, и то: 

На релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 

венца (за објекте са равним кровом); 

На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или 

приступног пута мање или једнако 2,00m – растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца; 

На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или 

приступног пута веће од  2,00m  – растојање од коте нивелете јавног пута  до коте слемена, односно венца умањено за 

разлику висине преко 2,00m; 

На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или приступног 

пута – растојање од коте нивелете пута до коте слемена, односно венца; 

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се применом 

одговарајућих горе наведених тачака. 

Висина новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта; 

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке 

прелома кровне косине.  

 

Кота пода приземља 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то: 

Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 

пута;  

Кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте; 

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота 

приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете од јавног пута; 

За објекте, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се 

применом одговарајућих горе наведених тачака; 

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се 

локацијском дозволом применом одговарајућих горе наведених тачака; 

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности), кота приземља може бити 

максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m савладава се унутар објекта). 

 

Грађевински елементи који могу прелазити грађевинску линију 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући у хоризонталној пројекцији 

од основног габарита објекта), и то: 

• излози локала – 0,3m по целој висини, уколико најмања ширина тротоара износи 3,0m, а испод те ширине 

тротоара није дозвољена изградња испада локала у приземљу; 

• излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама; 

• транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00m по целој ширини објекта са 

висином изнад 3,00m; 

• платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од спољне ивице тротоара на висини изнад 

3,00m а у пешачим зонама према конкретним условима локације; 

• конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. 

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску линију.  

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице са и  без стубова и сл.) на нивоу првог 

спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта), а не и регулациону линију и то: 

− на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије – 1,20m, али укупна површина  грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

− на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,5м) – 0,60m, 

али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

− на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,5м) – 0,90m, 

али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 
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− на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање до задње линије суседне грађевинске парцеле од 

5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% од задње фасаде изнад 

приземља. 

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је грађевинска линија најмање 3,00m 

увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. Степенице које савлађују висину преко 0,90m 

улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге 

функције дворишта. 

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже – могу прећи грађевинску односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то: 

• стопе темеља и подрумски зидови – 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине 

0,50m; 

• шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00m. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника суседне 

парцеле.  

 

Ограђивање грађевинске парцеле 

Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m.  

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 

1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом. 

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 

на грађевинској парцели која се ограђује. 

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови 

ограде буду на земљишту власника ограде.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе 

грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и 

операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

У насељима се парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката, по правилу, не ограђују. 

Парцеле вишепородичних објеката, по правилу, не ограђују се, као ни парцеле за објекте од општег интереса. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и 

грађевинске парцеле посебне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и други објекти у радним зонама могу се 

ограђивати зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20m. У оквиру радног комплекса, дозвољено је 

преграђивање функционалних целина, уз услов да висина те ограде не сме бити виша од спољашње ограде парцеле. 

Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити транспарентну ограду и 

веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских активности.  

 

Посуде, простор и одвожење смећа 

 За индидвидуалне потошаче и мање пословне објекте предвиђене су типске пластичне канте запремине 120 

литара; 

За стамбене зграде до 8 стамбених јединица предвиђене су типске пластичне канте запремине 120 литара за 

сваку стамбену јединицу или један типски контејнер запремине 1,1 м³; 

За велике пословне објекте и индустрију могу се предвидети и контејнери од 5 м³ који би се одвозили по 

посебном уговору. 

Настојати да простор за смештај посуда за смеће буде удаљен најмање 5м од зграде суседаи 5-7м од саобраћајне 

површине. Приступни пут до посуда мора бити најмање 3,5м широк,  по висини слободан најмање 4м због 

манипулације код пражњења. Простор би требало да буде засенчен и избетониран са обезбеђеним сливником за осоку 

која се може појавити. 

 

Одводњавање и нивелација  

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане 

канализације, односно јарковима), са најмањим падом од 1,5%.  

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 

Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката  

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се 

архитектонским пројектом. 

Спољни изглед објекта, који је непокретно културно добро, евидентирано културно добро, као и објекта који се 

штити урбанистичким мерама заштите (вредни објекти градске архитектуре), усклађује се са конзерваторским 

условима.  

У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са квалитетним материјалима и 

савременим архитектонским решењима. Приликом надзиђивања не мењати стилске карактеристике објекта. 
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Објекте градити у складу са одредбама Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 

61/11). Енергетска ефикасност утврђује се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у 

складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. 

гласник РС“, бр. 69/12). 

Паркирање 

Код изградње већих нових објеката организују се отворена и затворена паркиралишта са капацитетом за: 

• Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног 

простора; 

• Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора; 

• Трговина на мало - 1паркинг место на 100 m² корисног простора; 

• Угоститељски објекат - 1паркинг место на користан простор за 8 столица; 

• Хотелијерска установа - 1паркинг место на користан простор за 10 кревета; 

• Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца; 

• Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца; 

• Производни, магацински и индустријски објекат - 1паркинг место на 100 m² корисног простора. 

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног 

паркирања. Гараже објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или 

надземно на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели 

урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске 

парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе. 

При пројектовању подземних гаража поштовати следеће нормативе: 

• ширина праве рампе по возној траци минимално 2,25m; 

• чиста висина гараже минимално 2,20m; 

• димензије паркинг места – према техничким прописима и упутствима; 

• подужни нагиб правих рампи максимално 12% за отворене и 15% за покривене рампе; 

• димензије, полупречник кривине и пад рампе „у скретању“дефинисаће се кроз одговарајућу техничку 

документацију. 

Утицај на животну средину 

У обухвату Плана генералне регулације се забрањује изградња објеката за које је обавезна израда процене 

утицаја на животну средину. Код изградње привредних, пословних, спортско-рекреативних , туристичких, 

инфраструктурних и сличних објеката и увођења пословања у зоне у којима је становање доминантно, обавезно је 

обратити се надлежном одељењу општинске управе за послове заштите животне средине за оцену да ли је потребна 

израда процене утицаја на животну средину. Одлука о потреби израде процене утицаја на животну средину доноси се 

на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08). 

 

3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА СТАНОВАЊЕ 
 

А -  СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА    

(густина становања Гс =  40 – 60 станова/ха) 

 

Становање високих густина заступљено је у зони градског центра. Овај простор је дефинисан у погледу саобраћајне 

матрице, регулације и физичке структуре. Интервенције у простору имају за циљ унапређење постојећег грађевинског 

фонда и структура у оквиру површина јавних и осталих намена.  Постојећи грађевински фонд се санира, реконструише 

и дограђује, а на неизграђеним парцелама се предвиђа изградња нових објеката. Реконструкцију постојећих објеката 

вршити уз сагласност аутора. 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ  

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, објекти јавне намене, паркинг простори, блоковско 

зеленило и рекреационе површине, као и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене које могу да угрозе 

животну средину  и основну намену објекта на парцели и парцели суседа. То су објекти који по свом карактеру и 

капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, тј, објекти са посебним просторним, технолошким, 

заштитним и саобраћајним условима који се у обликовном и функционалном смислу не уклапају у ужи и контактни 

захват центра, ремете регулацију и коришћење простора. 

Дакле, као модели интервенција у простору предвиђају се: 

 1. Реконструкација постојећих вишепородичних и породичних објеката и доградња поткровља (санација 

равних кровова) код постојећих вишепородичних стамбених објеката у оквиру градског центра и у непосредном 

окружењу.  

2.  Реализација нових стамбених објеката. 

1. Реконструкција постојећих стамбених објеката 

ЦЕЛИНА А - подцелина А2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“),  А9 (део ван ПКИЦ  

„Карађорђева Топола са Опленцем“)  и А10 
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ЦЕЛИНА Д – подцелина Д1, Д2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“), Д3 и Д7  

 

 Реконструкција постојећих вишепородичних стамбених објеката  подразумева:    

• Доградњу постојећих вишепородичних стамбених објеката (у оквиру подцелина А2, А9 и А10), искључиво у 

циљу санације равних кровова, до спратности П+4+Пк. Спратност П+5+Пк могућа је само за постојеће објекте 

спратности П+5, такође у циљу санације равног крова. 

• У овом случају задржава се постојећа парцелација и габарит објекта. 

• Степен заузетости за појединачне парцеле: мах 50%.  

• Степен изграђености мах 2,4 (код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске 

етаже). 

• Паркирање је на парцели објекта или на јавним или заједничким паркиралиштима, по нормативу 1 паркинг 

место  на 1 стан. Уколико просторне могућности не дозвољавају паркирање у оквиру парцеле објекта, паркинг 

места обезбедити на заједничким паркиралиштима или закупом паркинг места на јавним паркиралиштима у 

оквиру блока.  

• Доградњу и санацију извести у оквиру постојећег габарита објекта и тако да чини јединствену архитектонско-

грађевинску целину са основним објектом. Доградња се може реализовати појединачно по објектима 

(грађевинским целинама), али према јединственом идејном решењу за одговарајуће типове објеката у оквиру 

блока.   

• Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м. Препоручује се изградња повученог поткровља. 

• Дозвољава се промена намене претежно приземних етажа за пословни простор који не сме угрозити основну 

намену.  

• Реконструкција не сме да угрози стабилност, услове коришћења и архитектонско грађевински склоп основног и 

суседних објеката.   

• Приликом реконструкције и доградње обавезно је и сређивање фасаде целокупног објекта у складу са 

стандардима енергетске ефикасности објеката. 

• Приликом овде дозвољених грађевиских радова на  постојећим објектима обавезно је и  уређење парцеле у 

складу са наменом. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање 

ван суседа.  

• Минимална уређена зелена површина на парцели је 15% (пропусна зелена површина)од површине парцеле. 

Могућа су оступања од прописаног минимума у појединачним случајевима, али са циљем обезбеђивања 

нормираног броја паркинг места на парцели. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и код извођења грађевинских радова на 

објектима . 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада 

као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу. 

• Минимална ширина колског прилаза којим се обезбеђује приступ јавној саобраћајници је 5,0м. 

Реконструкција постојећих породичних стамбених објеката (подцелина А2, А9, Д1 и делови Д2 и Д3) у 

циљу погушћавања, подразумева планску ремоделацију у оквиру градског центра и у непосредном окружењу, уз 

могућност превођења породичног становања у вишепородично и пословно становање, па и чисто пословање, али 

само на локацијама на којима се, анализом, утврди да дата реконструкција не угрожава основну намену, јавни 

интерес и животну средину.  

Изградња у овој зони вршиће се према следећим правилима:  

• Степен изграђености  1,4- 1,6 

• Степен заузетости  40-60%   

• Проценат зеленила на локацији - мин 15% пропусне зелене површине. 

• Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже. 

• Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног објекта је 3,0 ar, двојног 

објекта је 4,0 ar (два пута по 2,0 ar) и 2,0 ar за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте.   

• Површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног објекта је минимално 10,0 ar. 

• Најмања ширина за грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10,0 м, а двојних објеката 

16,0 м (два по 8,0 м). Изградња објеката у непрекинутом низу условљена је само минималном величином 

парцеле, не и ширином. 

• Спратност нових објеката је максимално П+2+(Пк) или П+3 (четири надземне етаже) уз услов да је ширина 

фронта парцеле мин 12,0 м. 

• Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м. 
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• Код  дефинисања спратности и  висинских елемената објекта (кота пода, спратна висина, венац, атика, слеме), 

мора се водити рачуна о оквирној висинској регулацији, посебно на важнијим регулационим потезима, водећи 

рачуна о суседу, заштићеним објектима и целинама, односу висине објекта и регулационе ширине улице. 

Максимална висина новог објекта у постојећем ткиву, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, 

не сме бити већа од 1.0 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме 

прећи 1.0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници. 

• Минимална спратност при изградњи и реконструкцији објеката на регулацији је П+1+Пк.    

• Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи, по 

правилу половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од граница суседне 

парцеле. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 

наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама. Удаљеност планираних 

од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0м, а минимум 4,0м ако један од зидова садржи 

отворе за дневно осветљење. 

• Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од 

половине трајања директног осунчања. 

• При изградњи објеката у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и 

симетричан светларнику постојећег објекта. 

• За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних 

отвора на овој фасади. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним 

странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

• Пословни простор могућ је у приземним и другим деловима објеката и у целости. Могућа је изградња објеката 

са дозвољеним свим односима стамбеног и пословно простора. Објекти се у зони градског центра 

реконструишу и граде са најмање приземном етажом у делу ка јавној површини,  за пословни простор 

одговарајуће намене.  

• Грађевинска структура и обрада објеката је стандардна и вишег квалитета, прилагођена урбаној структури и 

захвату. Коси кровови, нормалног нагиба. Ово се односи и на изградњу и на реконструкцију постојећих 

објеката. 

• Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката. Није дозвољена изградња других 

објеката на парцели. 

• Паркирање: 

− Уколико просторне могућности не дозвољавају паркирање у оквиру парцеле објекта, паркинг места 

обезбедити на заједничким паркиралиштима или закупом паркинг места на јавним паркиралиштима у 

оквиру блока..  

− За нову изградњу паркирање се организује искључиво на парцели или у оквиру објекта.  

• Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  

1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.  

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и пратећој  намени. Основно уређење 

обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката . 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада 

као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу. 

• Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу 

износи: 

− За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м 

− За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање и грађевинске парцеле 

за вишепородично становање) је 5,00м. 

 

2.  Реализација нових стамбених објеката 

 

ЦЕЛИНА Д – подцелина Д1, Д7 и део подцелине Д3  

 

 Реализација нових стамбених објеката вршиће се према следећим условима: 

• Степен заузетости за појединачне парцеле: 

- мах 60% под објектима,  

 - 25% саобраћајне површине и паркинг простори 

 - 15% зеленило (пропусне зелене површине) 
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• Степен изграђености мах 2,8 (код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске 

етаже). 

• Спратност- мах П+4+Пк или П+5 (шест надземних етажа). Код ове висинске позиције обавезна је уградња 

лифта. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м. 

• Намена објеката - становање, пословање, услуге према карактеру локације.  Пословање се уводи у приземну 

етажу.  

• Основни тип објеката је слободностојећи вишепородични вишеспратни објекат. Код објеката у низу обавезно је 

пројектовати пролаз за противпожарно возило у нивоу улице минималне ширине 2,8м и минималне висине 3,3 

м. 

• Није предвиђена изградња помоћних објеката на парцели. 

• Минимална површина парцеле за један објекат је 10,0 ar, а ширина фронта 30,0 м.  

• Могућа је реализација, кроз израду урбанистичког пројекта, уређеног стамбеног блока (подцелина Д3, Д7, с 

обзиром на то је овим Планом дефинисана саобраћајна мрежа и да су формирани грађевински блокови на 

којима нема изграђених објеката) на грађевинском комлексу са отвореним простором у складу са 

карактеристикама захвата као заједничка површина  која би служила за приступ, саобраћајне везе и 

паркиралишта, уређене зелене  и партерне површине као и специфичне површине које се везују за шире 

просторе јавне намене. У овом случају је могуће градити објекте у прекинутом и непрекинутом низу са 

максималним степеном заузетости 40%. Код објеката у непрекинутом низу се кроз фасадни фронт или преко 

блока и локације обезбеђује прилаз у унутрашњост парцеле за паркирање возила станара и лаког теретног и 

ватрогасног возила.  

• Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи, по 

правилу половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од граница суседне 

парцеле. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 

наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама. Вишеспратни 

слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања 

директног осунчања. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, 

зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.  

• Паркирање се организује на парцели корисника, ван површина јавне намене према нормативу: 

• Паркирање за нову изградњу - на парцели или у објекту по нормативу 1 паркинг место за једну стамбену 

јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Део паркирања је могуће 

организовати и подземно. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката . 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација. 

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада 

као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу. 

 

Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 

 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б1 

(густина становања     Гс = 25-40 станова/ха) 

 

Становање средњих густина типа Б1 је заступљено у целинама претежно породичног становања у 

којима је могуће вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор. 

На делу који припада Просторној културно-историјској целини «Карађорђева Топола са Опленцем» 

изградња нових и интервенције на постојећим објектима ће се вршити након израде Плана детаљне регулације, 

а у складу и са условима надлежног завода за заштиту споменика културе. 

 

ЦЕЛИНА А – све подцелине изузев А2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“), А9 (део 

ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“) и А10 

ЦЕЛИНА Б – све подцелине изузев Б4  

ЦЕЛИНА Ц – подцелина Ц1 

ЦЕЛИНА Д – подцелина Д2 и Д6 

 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ  

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање,  јавне намене и објекти  

инфраструктуре.  
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НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене за које се, на основу 

процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.  

• Претежан тип изградње је слободностојећи објекат; тежити формирању низова (прекинутих или 

непрекинутих), посебно у целини "Ц" (западна падина Опленца). 

• Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у зависности од капацитета парцеле, уз 

одговарајуће урбанистичке нормативе и правила регулације.  

• Степен изграђености 1,2- 1,4 

• Степен  заузетости   мах  40%,  

• Проценат зеленила на парцели - мин 20% 

• Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже. 

• У потезима са режимом заштите градитељског наслеђа, све интервенције у простору се усклађују са условима 

надлежних институција заштите. 

• Основна спратност (П0)+П+2 (три надземне етаже), осим за објекте и просторе под заштитом надлежног завода 

за заштиту споменика културе. 

• Спратност  (П0)+П+2+Пk или П+3 (четири надземне етаже), могућа је у случају реконструкције која 

подразумева промену типа становања (породично у вишепородично становање), уз обавезну анализу целог 

блока кроз израду Урбанистичког пројекта и уз услове: 

   -  ширина фронта парцеле мин 15.0 м 

                - величина парцеле већа од 10.0 ари.   

• Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног објекта је 3,0 ar, двојног 

објекта је 4,0 ar (два пута по 2,0 ar) и 2,0 ar за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте.   

• На парцелама већим од 5.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или пословни 

простор из терцијарног сектора. 

• На парцелама већим од 6.0 ари могућа је градња пословних објеката. 

• Тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, за двојни паралелан са регулацијом 16,0м,  за објекте у низу 

износи 6,00 метара. Минимална ширина парцеле за вишепородични слободностојећи стамбени објекат је 15.00 

метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима. Код објеката пословања 

ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатношћу уз анализу односа према окружењу и 

суседу.  

• Међусобна удаљеност нових објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је 4,00 м, тако што се обезбеђује 

удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. 

• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске 

парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 

−  Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта 

јужне орјентације 2,50 м; 

− Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м; 

−  Први или последњи објекат у низу 1,50 м. 

• За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

• За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно 

утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима: 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м; 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м. 

• Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 

грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним 

условима. 

• Вишепородични објекти се на парцели постављају као слободностојећи и тако да је међусобна удаљеност 

нових и околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне 

парцеле. 

• За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним странама предвиђати 

наспрамни отвори. 

• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50 м. За изграђене објекте чије је 

растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се на суседним странама предвиђати 

наспрамни отвори. 

• Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара. 

Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална 

удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На растојању 

мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене опеке или 
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стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној 

површини минималне ширине 2,5м. Максимална спратност објекта је (По)+П+1+Пк.  

• Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање. 

• Пословни простор организовати претежно у приземним етажама. У линијским и осталим центрима  објекти се 

реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом ка јавним површинама за пословни простор.  

• Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката.  

• Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  

1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.  

• Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба. 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација.   

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног 

отпада. 

• Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу 

износи: 

− За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м 

− За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање и грађевинске парцеле 

за вишепородично становање) је 5,00м. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној  намени. Основно уређење 

обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.  

• Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

• Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са 

свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата  са  искључењем из 

програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају 

карактеру целине.  

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б2 

(густине становања Гс = 15-20 станова/ха) 

 

Становање средњих густина типа Б2 је заступљено у целинама претежно породичног становања у 

којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор.  

 

ЦЕЛИНА Б –подцелина Б4 

ЦЕЛИНА Ц – подцелине Ц2, Ц3, Ц5 и Ц6 

ЦЕЛИНА Д – подцелине  Д4, Д5, Д8, Д9, Д10, Д11 и Д12 

ЦЕЛИНА Е – подцелине Е4 и Е5 

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф1, Ф2, Ф3, Ф11 и Ф14 

ЦЕЛИНА И – подцелине И3, И4 и И5 

ЦЕЛИНА Г – подцелине Г1, Г2, Г3 и Г5 

 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ  

МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, мањи 

производни програми (под посебним условима), јавне намене и објекти инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене за које се, на основу 

процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.  

 

• Претежни тип  је   слободностојећи и  двојни објекат.   

• Основни тип чине породични стамбени објекти; могућа је изградња пословног простора претежно у 

приземним, али и у другим деловима објеката.  

• Степен изграђености   1,0- 1,2      

• Степен заузетости  30- 40%. 

• Проценат зеленила на парцели - мин 20%. 

• Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.  

• Основна спратност (По)+П+1+Пк (три надземне етаже). 

• Спратност  (По)+П+2 и (П0)+П+2+Пк за стамбене објекте под следећим условима: 

− ширина фронта парцеле мин 12,0 м 

− величина парцеле већа од 5,0 ари,  

а могућа је и у линијским центрима и центрима свих нивоа. За увођење ове спратности обавезна је анализа блока и 

односа са окружењем кроз израду Урбанистичког пројекта.  
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• Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта износи 3,0 ара, а за двојни 

објекат 4,50 ара.  На парцелама већим од 6,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становање 

или пословни простор из терцијарног сектора. На парцелама преко 8,00 ари, могуће је развијати делатности у 

оквиру компатибилних намена које, по карактеру и капацитету, не ометају основну функцију становања, а у 

складу су са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним 

условима заштите животне средине.  

• Тип стамбеног или стамбено-пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина 

парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, а за двојни паралелан са регулацијом 18,0м. Код 

објеката са стамбено-пословном наменом, ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности уз 

анализу односа према окружењу и суседу, али не може бити мања од 16,0 м.  

• Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе 

суседне парцеле. 

• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске 

парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 

−  Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта 

јужне орјентације 2,50 м; 

− Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м; 

−  Први или последњи објекат у низу 1,50 м. 

• За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

• За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно 

утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима: 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м; 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м. 

• Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 

грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним 

условима. 

• Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката. 

• Други објекат на парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара, као слободностојећи 

објекат. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. 

Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м. 

Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је 

По+П+1. 

• Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни објекат, као и у  

засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање 

на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка 

јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.  

• У оквиру ове намене избегавати делатности које подразумевају паркирање и гаражирање тешких возила већег 

габарита (већих камиона, шлепера...) 

• Објекте поставити паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање. 

• Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  

1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Код садржаја парцеле код којих се 

подразумева транспорт робе  теретним возилима мање носивости (комби возила, мањи камиони и сл.), 

манипулативни простор и паркирање се обезбеђује на парцели корисника, ван површина јавне намене. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни 

одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу. 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација.   

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног 

отпада.. 

• Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу 

износи: 

− За приватни пролаз 3,0м 

− За колски пролаз 5,0м. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној  намени. Основно уређење 

обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.  
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• Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б3 

(густине становања Гс = 10-15 станова/ха) 

 

Становање средњих густина типа Б3 је заступљено у целинама породичног становања у периферним 

деловима насеља у  којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и 

пословни простор.  

ЦЕЛИНА Ц – подцелине Ц4 и Ц8 

ЦЕЛИНА Е – подцелине Е1, Е6 и Е7 

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф4, Ф7, Ф8 и Ф10 

ЦЕЛИНА И – подцелина И1 

ЦЕЛИНА Ј – подцелине Ј2, Ј3 и Ј4 

ЦЕЛИНА К – подцелина К1 

 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ  

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, мањи 

производни програми (под посебним условима), јавне намене и објекти инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, 

установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.  

• Претежни тип  је   слободностојећи и  двојни објекат.   

• Основни тип чине породични стамбени објекти; могућа је изградња пословног простора претежно у 

приземним, али и у другим деловима објеката, па и у целости. 

• Степен изграђености     0,8- 1,0      

• Степен заузетости        30-40%  

• Проценат зеленила на парцели - мин 30%. 

• Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.  

• Спратност максимална (П0)+П+1+Пк (три надземне етаже). Висина надзитка поткровне етаже је максимално 

1,6 м. 

• Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта износи 3,0 ара а за двојни 

објекат 4,50 ара. На парцелама већим од 6,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или 

пословни простор из терцијарног сектора. На парцелама преко 8,0 ари, могуће је развијати делатности мале 

привреде и мале производне погоне који, по карактеру и капацитету, не ометају основну функцију становања, а 

у складу су са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним 

условима заштите животне средине.  

• Тип стамбеног или стамбено-пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина 

парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, а за двојни паралелан са регулацијом 18,0м. Код 

објеката са стамбено-пословном и чисто пословном наменом, ширина парцеле се усклађује са карактером 

локације и делатности,  уз анализу односа према окружењу и суседу, али не може бити мања од 16,0 м.  

• Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе 

суседне парцеле. 

• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске 

парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 

−  Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта 

јужне орјентације 2,50 м; 

− Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м; 

−  Први или последњи објекат у низу 1,50 м. 

• За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на 

суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија. 

• За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно 

утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима: 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м; 

− Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м. 

• Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе 

грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним 

условима. 

• Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката. 

• Други објекат на парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара, као слободностојећи 

објекат. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. 

Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м. 
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Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је 

По+П+1. 

• Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни објекат, као и у  

засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање 

на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка 

јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.  

• Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са 

свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата  са  искључењем из 

програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају 

карактеру целине. За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада 

кроз урбанистички пројекат. Урбанистичким пројектом се утврђују и потребне удаљености ових објеката од 

граница суседних парцела које могу бити и веће од горе прописаних за ову намену.    

• Објекте поставити паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање. 

• Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  

1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Код садржаја парцеле код којих се 

подразумева транспорт робе  теретним возилима манипулативни простор и паркирање се обезбеђује на парцели 

корисника, ван површина јавне намене. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а стамбено-пословни одлике 

стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу. 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација.   

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног 

отпада.. 

• Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу 

износи: 

− За приватни пролаз 3,0 м 

− За колски пролаз 5,0 м. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној  намени. Основно уређење 

обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.  

• Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

Ц -  СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА    

(густина становања Гс =  до 10 станова/ха) 

 

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА ТИПА Ц1 

 

Становање ниских густина типа Ц1 заступљено је у целинама постојећег руралног становања на периферним 

зонама Плана генералне регулације  у  којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за 

становање.  

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф5, Ф6, и Ф9 

ЦЕЛИНА Е – енклаве грађевинског реона 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА – СТАНОВАЊЕ 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, јавне намене,  занатска прозводња која подразумева 

домаћу радиност, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, 

установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.  

• Претежни тип овим зонама је породични стамбени слободностојећи објекат. Могућа је градња више станова на 

парцели (максимално 3). 

• Степен изграђености 0,5 - 0,8 

• Степен заузетости 20-30% 

• Проценат зеленила на парцели - мин 30%. 

• Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже. 

• Спратност до П0+П+1+(Пк) (три надземне етаже). Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м. 

• Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је 4.0ара, за изградњу двојног 

објекта је 6.0 ари, а за изградњу два објекта је   8.0 ари.  

• Најмања ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта  је 12.00 метара.  
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• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске 

парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за: 

−  Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта 

јужне орјентације 2,50 м; 

− Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м. 

• Поред основних (стамбених) објеката, могуће је градити и помоћне објекте иза грађевинске линије и основног 

објекта у дну парцеле, поштујући степен заузетости и изграђености парцеле. Минимална удаљеност објеката на 

истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност другог објекта на парцели од 

границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној 

површини минималне ширине 3.0м. Максимална висина објекта је По+П+1.  

• Пословни простор, за делатности које су функционално и еколошки примерене зони породичног становања, 

може се организовати у приземљу стамбеног објекта, или као посебан објекат уколико то организација парцеле 

дозвољава, за делатности које не угрожавају животну средину (мин парцела 8.0 ари). 

• На парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени објекат примерен величини 

породице, летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена економска дворишта за 

делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта). Обим ове делатности подразумева 

сопствене потребе. 

• На подручју Плана генералне регулације искључује се држање стоке или бављење сточарском производњом. 

• Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  

1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Пољопривредна механизација у оквиру ових 

домаћинстава, смешта се на парцели, по могућству у посебном објекту – гаражи. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација.   

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација (уколико не постоји могућност 

прикључења на јавну канализацију неопходан је септчки танк који ће празнити надлежно комунално предузеће 

према посебном уговору) и снабевање нисконапонском електричном енергијом. 

• Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу 

износи: 

− За приватни пролаз 3,0 м 

− За колски пролаз 5,0 м. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној  намени. Основно уређење 

обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.  

• Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА ТИПА Ц2 

 Становање ниских густина типа Ц2 планирано је у новој зони становања репрезентативног карактера  

поред заштићених винограда испод Опленца у обухвату Просторне културно-историјске целине Карађорђева 

Топола са Опленцем. Изградња објеката је могућа након израде Плана детаљне регулације, а у складу и са 

условима надлежног завода за заштиту споменика културе.  

ЦЕЛИНА Ј – подцелина Ј6 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: зелене и рекреативне површине, као и објекти саобраћајне и комуналне  

инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, 

установи да угрожавају животну средину и основну намену. 

- Тип објекта је породични стамбени слободностојећи објекат.  

 - Степен изграђености  - до 0,8 

 - Степен заузетости - до 40% 

Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже. 

• Проценат зеленила на парцели - мин 30%. 

• Спратност до (П0)+ П+1 (две надземне етаже). 

• Приступ грађевинској парцели обезбеђује се директно са јавне саобраћајне површине. 

• Минимална површина парцеле за изградњу стамбеног објекта је 8.0ара. 

• Најмања ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта  је 15.00 метара. 

• Минимална удаљеност објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м, а од задње границе парцеле 5,0 м. 
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• Други објекат на парцели искључиво је у функцији стамбеног објекта. Гради се као слободностојећи, 

спратности П+0. Од стамбеног објекта удаљен је за половину висине овог објекта. Минимална удаљеност 

објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м, а од задње границе парцеле 5,0 м. 

• Паркирање организовати на парцели корисника у основном или другом објекту на парцели у складу са 

потребама корисника, али обезбедити простор за гаражирање најмање једног возила. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Обликовање фасада и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине; кровови коси , вишеводни. 

• Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној намени. Основно уређење обухвата 

нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Дозвољена је изградња дворишних 

базена, пергола, надстрешница за уређене платое. Дворишта пејзажно уредити композицијама цвећа и ниског 

декоративног растиња. Колико могућности на парцели дозвољавају, могуће је засадити и дрвеће са средње 

високом крошњом. 

• Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и 

организација.   

• Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити 

обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском 

електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног 

отпада. 

• Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

3.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ 
Производни и пословни програми са специфичним условима по питању безбедности и заштите животне 

средине, као и програми чија се изградња планира на грађевинским комплексима, обавезно се разрађују кроз 

урбанистички пројекат.  

У складу са Законом о планирању и изградњи, а за потребе израде урбанистичког пројекта, неопходно је 

анализирати специфичности за сваки конкретни програм градње: 

• Утврдити потребу израде процене утицаја на животну средину, а у складу са Уредбом о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08). Обавезна је примена заштитних растојања од објеката у 

окружењу и предузимање мера заштите животне средине за објекте привредне намене за које је захтевана 

процена утицаја на животну средину. 

• Утврдити да ли постоје специфични захтеви по питању заштите од пожара и предвидети адекватне мере 

заштите; 

• Објекте градити у складу са одредбама Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 

61/11). Енергетска ефикасност утврђује се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског 

пасоша у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/12); 

• Прецизно дефинисати етапност градње, уколико за тим постоји потреба. 

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и 

прецизно дефинисање планираних намена у оквиру, Планом, дефинисаних компатибилности, у Законом 

прописаној процедури. 

За парцеле које својим особинама задовољавају услове за грађевинску парцелу, а производни и пословни 

програм нема специфичне захтеве по питању безбедоносних услова и услова заштите животне средине, локацијска 

дозвола се издаје директно на основу овог Плана генералне регулације.  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ОКВИРУ:  

РАДНЕ ЗОНЕ I - ЦЕЛИНА И – подцелина  И6 

 

РАДНЕ ЗОНЕ II - ЦЕЛИНА Ф – подцелина Ф12 

РАДНЕ ЗОНЕ III – ЦЕЛИНА Е  – подцелина Е3 

 

У оквиру наведених подцелина радних зона I, II и III постојеће комплексе је могуће декомпоновати у 

просторном и производном смислу,  а нове површине су предвиђене за развој нових малих и средњих предузећа 

различитих профила делатности.  Уводе се нови производни програми према захтевима тржишта уз обавезну 

примену технологије која не ремети, односно штити еколошке услове окружења. 

 ДОМИНАНТНА НАМЕНА: привређивање – производно пословни комплекси малих и средњих предузећа. 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање, комуналне делатности, саобраћајни 

објекти, јавне намене, зеленило, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

• Минимална величина грађевинске парцеле је 15,0 ar; 

• Минимална ширина грађевинске парцеле је 20,0 м за један производни објекат на парцели, односно 30,0 м за 

више производних објеката на парцели. 

• Степен заузетости .................... Максимално 50% 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XVIII    Број 25    18. децембар 2014.   страна  134 

 
• Степен изграђености .................... Максимално 1,5 

• Зелене површине .................... Минимално 20% (укључујући и 

заштитне зелене појасеве) 

• Радне и технолошке  површине 

(на отвореном) 
.................... Максимално 30% 

 

• Основна намена објекта је производња и складиштење; 

• Основна спратност објеката је П+0 до П+1; 

• Спратност управно-административног дела је максимално П+2; 

• Висина објекта је максимално 16,0 м од нулте коте објекта до коте слемена;  

• Објекте димензионисати у зависности од потреба технолошког процеса; 

• Користити максимално постојећи квалитетан грађевински фонд уз могућност адаптације, надградња или 

доградње постојећих објеката.  

• Објекти се граде као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. 

• Управа и администрација може бити смештена у анексу производног објекта или као засебан објекат. Уколико 

се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка јавним површинама, а привређивање повлачи 

у дубину парцеле. 

• Распоред објеката унутар сваке парцеле одредити тако да се омогући несметан улаз возила у сваку парцелу и 

при томе не ремети одвијање саобраћаја дуж јавних и интерних саобраћајница. 

• Неизграђене површине ван интерних саобраћајница, манипулативних и паркинг простора и зелених површина 

могу се користити за складиштење на отвореном. 

• Минимално растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле исте намене је 5,0 м, а од границе 

парцеле друге намене је 10,0 м за објекте који немају утицаја на животну средину. 

• Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен 

противпожарни услов. 

• Око објеката мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5 м за једносмерно, односно 

6,0 м за двосмерно кретање возила. 

• За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је 

минималне ширине 6,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени; 

• Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене; 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале; 

• Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на 

сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;  

• Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу: 

• 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе и  

• 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора. 

• Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 20%, укључујући и заштитне зелене појасеве према 

грађевинским парцелама друге намене; 

• Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи 5,0 м. Појас заштитног зеленила 

формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног покривача, преко 

шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су 

детерминисане као алергене (топола и сл.); 

• У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити 

декоративно жбуње и дрвеће. 

• Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева 

нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа; 

• Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, 

уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или 

ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ОКВИРУ: 

 

РАДНЕ ЗОНЕ III – ЦЕЛИНА Ф  – део подцелине Ф1 

   ЦЕЛИНА Е – део подцелине Е2, део подцелине Е11 

РАДНЕ ЗОНЕ IV – ЦЕЛИНА Ц  – подцелина Ц9 
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   ЦЕЛИНА К –  подцелина К2 

 

У оквиру наведених подцелина радних зона III и IV одвијаће се делатности из области услуга, трговине, 

производње, производног занатства, комуналних услуга и становања. Зоне становања у оквиру радних зона, кроз 

постепену реконструкцију постају зоне мале привреде са становањем. У овим зонама објекти се реконструишу и 

граде као стамбено-пословни и  пословни објекти. 

 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: привређивање – производно пословни комплекси малих и средњих предузећа. 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање, становање, јавне намене, објекти 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, 

установи да угрожавају животну средину и основну намену. 

 

 Становање са пословањем Пословање 

• Минимална величина парцеле 6,0 ar 8,0 ar 

• Минимална ширина фронта 16,0 m 20,0 m 

• Максимални степен заузетости 60% 60 % 

• Максимални степен изграђености 1,0 1,0 

• Минимални проценат зелених површина 15% 15% 

 

 

 

  

 

 Становање са пословањем Пословање 

• Намена објеката 

Стамбено-пословни објекат, пословни 

објекат. 

Пословање (у објекту или на парцели) 

заступљено са најмање 30% 

Пословни објекат 

• Типологија 
Слободностојећи објекат 

(објекат не додирује ни једну границу грађ. парцеле) 

• Максимална 

спратност објекта 
П+0 – П+2 

П+0 – П+1 

(Посебно П+2 за управно – 

административни део 

пословног објекта) 

• Максимална 

висина објекта 
12,0 m 16,0 m 

 

 

• Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, могуће је увођење пословних делатности које не угрожавају 

становање у основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини 

парцеле или рад у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна 

препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле. 

• Код пословног садржаја парцеле, управа и администрација може бити смештена у главни објекат, издвојена у 

анекс пословног објекта или у засебан објекат. Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се 

орјентише ка јавним површинама, а пословање повлачи у дубину парцеле. 

• Постојећи стамбени објекти у овим зонама се задржавају. Могуће их је санирати, адаптирати, изводити радове 

на текућем одржавању и ускладити са захтевима енергетске ефикасности. Приликом реконструкције и 

доградње, увођење пословања у објекат није обавеза, али је пожељно. 

• Користити максимално постојећи квалитетан грађевински фонд уз могућност адаптације, надградње или 

доградње постојећих објеката.  

• Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог стамбеног и стамбено-пословног објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је на делу бочног 

дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м; 

• Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) пословног објекта на парцели стамбено-пословне 

и пословне намене према бочном дворишту је 5,0 м.  

• Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен 

противпожарни услов. 

• Око објеката на парцели пословне намене мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 

3,5 м за једносмерно, односно 6,0 м за двосмерно кретање возила. 

• За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је 

минималне ширине 5,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м. 
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• Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни 

одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на 

сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;  

• Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу: 

• 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе,  

• 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора и 

• 1 паркинг место на 1 стан код стамбених објеката. 

• Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 15%, укључујући и заштитне зелене појасеве 

према грађевинским парцелама друге намене; 

• Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи најмање 3,0 м. Појас заштитног 

зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног 

покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) 

врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.); 

• У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити 

декоративно жбуње и дрвеће. 

• Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева 

нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа; 

• Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону 

мрежу, уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне 

просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

3.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА MEШОВИТО ПОСЛОВАЊЕ 

 

ЦЕЛИНА А  – део подцелине А22 

ЦЕЛИНА Г  – део подцелине Г3, подцелина Г4 

ЦЕЛИНА Е  – подцелина Е8 

ЦЕЛИНА Ф  – део подцелине Ф13, део подцелине Ф15 

ЦЕЛИНА И – подцелина И7 

ЦЕЛИНА Ј – део подцелине Ј1 

Зоне мешовитог пословања развијају се као зоне на прелазу између стамбених и привредних зона и уз главне 

саобраћајне токове.  Зоне становања, кроз постепену реконструкцију постају стамбено-пословне зоне. У оквиру 

мешовитог пословања развијају се претежно терцијарне делатности уз могућност организовања  производње 

најнижег нивоа. 

 

 ДОМИНАНТНА НАМЕНА:  Мешовито пословање – мала и средња предузећа терцијарних делатности: 

складишта, трговина на велико, грађевинска предузећа, салони, већи сервиси и сл, уз могућност организовања  

производње најнижег нивоа. 

 КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: мање производне делатности, услужне делатности, становање и објекти 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би делатност угрозила 

животну средину и основну намену.  

 

 Становање Становање са 

пословањем 

Пословање  

• Минимална величина парцеле 5,0 ar 6,0 ar 8,0 ar 

• Минимална ширина фронта 12,0 m 16,0 m 20,0 m 

• Максимални степен заузетости 30% 60% 60 % 

• Максимални степен изграђености 0,8 1,0 1,0 

• Минимални проценат зелених 

површина 
40% 15% 15% 
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 Становање Становање са 

пословањем 

Пословање 

Намена објеката Стамбени објекат за 

породично становање 

Стамбени објекат за 

породично становање, 

стамбено-пословни 

објекат, пословни 

објекат. 

Однос становања и 

пословања у објекту 

или на парцели је 

70%-30% 

Пословни објекат 

Типологија  Слободностојећи 

објекат, објекат у 

прекинутом низу 

Слободностојећи објекат 

 

Максимална спратност 

објекта 

П+0 – П+2 П+0 – П+2 П+0 – П+1 

(Посебно П+2 за 

управно – 

административни део 

пословног објекта) 

Максимална висина 

објекта 

12,0 m 12,0 m 16,0 m 

 

На парцелама стамбене намене могућа је изградња другог објекта на парцели у ком би биле смештене помоћне 

просторије типа летње кухиње, гараже за смештај возила, оставе.... 

Други објекат на парцели се може градити као приземни, слободностојећи у дубини парцеле.  

Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) објекта на парцели стамбене намене према бочном 

дворишту претежно северне орјентације је 1,5 м, а према бочном дворишту претежно јужне орјентације је 2,5 м. На 

растојању мањем од 2,5м могу се формирати само отвори просторија високог парапета уз минималну удаљеност од 

границе парцеле од 1,0м.  

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако то дозвољавају геотехничке и хидротехничке особине 

терена. 

Међусобна удаљеност објекат на парцели је најмање 5,0 м од зида до зида, с тим да стреха не сме да прелази 1,0 м. 

Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, могуће је увођење пословних делатности које не угрожавају становање у 

основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у 

приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање 

организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле; 

Код пословног садржаја парцеле, управа и администрација може бити смештена у главни објекат, издвојена у анекс 

пословног објекта или у засебан објекат. Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка 

јавним површинама, а пословање повлачи у дубину парцеле;  

Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) објекта на парцели стамбено-пословне и пословне намене 

према бочном дворишту је 5,0 м.  

• Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен 

противпожарни услов. 

• Око објеката на парцели пословне намене мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 

3,5 м за једносмерно, односно 6,0 м за двосмерно кретање возила. 

• За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је 

минималне ширине 5,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м. 

• Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни 

одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу. 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и 

усклађени. 

• За обраду фасада и кровова користити савремене материјале. 

• Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на 

сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;  

• Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу: 

• 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе,  

• 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора и 

• 1 паркинг место на 1 стан код стамбених објеката. 

• Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 15%, укључујући и заштитне зелене појасеве 

према грађевинским парцелама друге намене; 

• Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи најмање 3,0 м. Појас заштитног 

зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног 
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покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) 

врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.); 

• У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити 

декоративно жбуње и дрвеће. 

• Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева 

нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа; 

• Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону 

мрежу, уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне 

просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада. 

• Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката. 

 

  3.5 СИСТЕМ ЦЕНТАРА И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СВЕ НИВОЕ ЦЕНТАРА 

 

Центри представљају синтезу јавног и појединачног интереса, која на свим нивоима представља и развија град.  

Карактер и ниво услужних и комерцијалних делатности дефинишу се у односу на ниво центра, услове 

обликовања и створених амбијената, саобраћајне услове (транспорт и паркинг) и услове заштите животне средине. Није 

дозвољена изградња помоћних објеката.  

Становање се у делу ка јавним површинама организује на вишим етажама и унутар блокова, што значи да се 

објекти у зонама  центра, у делу ка јавној површини, реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за 

пословни простор, уз могућност изградње пословних објеката у целости. 

Могућа је функционална организација објеката - услужне делатности у приземљу, јавне намене за погодне 

делатности   (култура, управа и сл.) на спратним етажама. 

Изградња верских објеката могућа је на погодним локацијама у оквиру градског или локалних центара, према 

посебном програму. 

Хоризонтална регулација развија захват центара у складу са системом шире регулације, са отвореним и 

затвореним површинама, и објектима лоцираним на регулацији и по дубини блокова, у низу или планираном систему 

слободностојећих или груписаних објеката. 

Висинска регулација центара дефинише спратност објеката према карактеру и капацитету основног захвата. У 

делу пратећег становања свих нивоа центара, важе правила вертикалне регулације одговарајућих зона и типова 

становања високих и средњих густина. У захвату центара, сем за специфичне намене, не могу се планирати и приземни 

објекти.  

 Грађевинска структура и обрада објеката је стандардног и  вишег нивоа  прилагођена намени, урбаној 

структури, захвату и нивоу центра. Ово се односи и на изградњу, и на реконструкцију постојећих објеката. Обликовање 

је један од најважнијих услова за изградњу у централим зонама.  Код објеката или зона са режимом заштите 

градитељског наслеђа, обрада се прилагођава условима заштите, уз обезбеђење програма пословања у оквиру центра.   

 Код изградње нових објеката пословања и јавних намена обавезан је сервисни, а код свих одговарајући 

противпожарни приступ. У свим нивоима центара организују се отворена и затворена паркиралишта са капацитетом за: 

• Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног 

простора; 

• Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора; 

• Трговина на мало - 1паркинг место на 100 m² корисног простора; 

• Угоститељски објекат - 1паркинг место на користан простор за 8 столица; 

• Хотелијерска установа - 1паркинг место на користан простор за 10 кревета; 

• Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца; 

• Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца; 

• Производни, магацински и индустријски објекат - 1паркинг место на 100 m² корисног простора. 

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног 

паркирања. У делу пратећег становања центара свих нивоа важе услови смештаја возила одговарајуће зоне и типа 

становања.     

 Обезбедити прилазе и услове за несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица према  

важећем Правилнику. Обавезно је партерно уређење и опремање. 

 Комунална опрема у центрима свих нивоа треба да задовољи све очекиване потребе. За све типове центара, 

изузев центара ужег локалног карактера, обавезно је прикључење на комплетни систем градске инфраструктуре.  

 Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова 

одбране за заштиту становништва, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката центра и контактног захвата. 

 Основни услови заштите животне средине обезбеђују се уређењем простора  и изградњом објеката у складу са 

правилима  Плана генералне регулације, прикључењем на системе инфраструктуре и искључењем из програма 
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реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају карактеру система 

центара. 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР  

Предвиђена је блоковска градња, претежно непрекинути низ, са вишеспратним објектима на регулацији у 

оквиру индивидуалних и обједињених парцела и слободностојећи објекти претежно за јавне намене и објекте 

специфичних намена. 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: Пословање и услуге, објекти јавне намене (управа и администрација, објекти 

културе, дечје и социјалне заштите), комуналне делатности, зеленило и становање високих и средњих густина типа Б1. 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА - У оквиру центара није могуће градити објекте који 

по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним 

просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се у обликовном и функционалном смислу не 

уклапају у ужи и контактни захват центра, ремете регулацију и коришћење простора.  

• Просечан степен изграђености за бруто захват центра је максимално 1,2.  

• За специфичне блокове и уже зоне реконструкције и обнове, као и код нове изградње капиталних објеката 

пословања и јавних делатности, степен изграђености може бити и до 2,0 а степен искоришћености земљишта 

до 60%.  При томе се у оквиру ових зона не може планирати и реализовати изграђеност нижа од 1,2.  

• За  зоне становања у захвату центра урбанистички параметри се прилагођавају параметрима ових зона. У 

градском центру не могу се реконструисати нити градити објекти на регулацији са спратношћу мањом од П+1. 

• Однос изграђених,  саобраћајних и уређених зелених површина просечно 55:20:25.   

  

ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ 

„Љубе село“, „Деспотовица“, „Божурња“ и „Опленац“ 

Ова категорија центара има важну улогу на нивоу урбанистичке целине, као и самог насеља. Карактер зоне 

ужег и ширег захвата, у оквиру блока и насеља, везује се за контактне и шире суседне зоне становања, рада и 

специфичних намена. 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене, становање средњих 

густина, простори окупљања.  

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: верски објекти, мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА - У оквиру центара није могуће градити објекте који 

по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним 

просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се не уклапају у ужи и контактни захват, ремете 

регулацију и коришћење простора  

 

Степен изграђености и степен заузетости прилагођава се карактеру ужег и контактног захвата.  Степен изграђености је 

од 0,5 до 0,8,  а степен заузетости земљишта 20-60%, у зависности од карактера зоне. 

 

ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ  

Линијски центри формирани су дуж важнијих градских саобраћајница и на правцима повезивања центара. 

Услужне и привредне делатности јављају се као пратећа функција становања и привређивања (намена у оквиру којих се 

развијају)  или као доминантна функција. 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене. 

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: верски објекти и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре и становање, 

густина према карактеру захвата.  

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би делатност угрозила 

животну средину и основну намену.        
• Урбанистички параметри за изградњу и реконструкцију објеката на појединачним локацијама у оквиру 

линијских центара преузимају се из правила грађења према намени за зону уз услов обезбеђења свих функција 

објекта у оквиру парцеле. Урбанистички параметри (степен заузетости и степен изграђености) за линијске 

центре у оквиру намене становања и привређивања могу се увећати максимално за 20% у  односу на  

показатеље зоне у оквиру које се центар формира.  

• За програме пословања, посебно код специфичних програма (бензинске станице  и сл.) на посебним парцелама, 

обавезно се, кроз израду урбанистичког пројекта,  дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, 

односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру 

објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.  

• На потезу линијског центра објекти се реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за пословни 

простор . 

• Избор функције и обликовање треба да буде примерено нивоу и карактеру центра, окружења и концепту 

уређења целине. 

 

УСЛУГЕ У ТУРИЗМУ 

  Развијају се на површинама са доминантном наменом услуге, као и у оквиру осталих намена: становања, парк 

шума, мешовитог пословања и центара. 
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Туризам у оквиру намене услуге и планираних центара: 

Правила грађења у свему према претходном. 

Посебно повољна локација за објекат туризма у оквиру намене услуге је уз Опленац - подцелина Ц1. 

Тип објекта – хотел 

Категорија -   мин 4 звездице 

Капацитет –утврдити анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког пројекта. 

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Урадити 

план пејзажног уређења парцеле. 

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и 

решити у оквиру парцеле. 

Све функције хотела решити у оквиру парцеле. 

Спратност – мах П+2 +(дел Пт) 

 

Туризам у оквиру намене Парк шума:  
- Парк шума "Опленац'' (уређење овог комплекса вршиће се по посебном програму и условима надлежног 

Завода за заштиту споменика културе и Републичког завода за заштиту природе): 

Тип објекта – хотел 

Категорија -   мин 4 звездице 

Локација и капацитет – утврдити анализом кроз израду Плана детаљне регулације за захват парка 

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Урадити 

план пејзажног уређења парцеле. 

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и 

решити у оквиру парцеле. 

Све функције хотела решити у оквиру парцеле 

Спратност – мах П+2 (три надземне етаже). 

 

- Парк шума "Језеро" и Парк шума „Каменица“ 

Тип објекта – хотел 

Категорија -   мин 3 звездице 

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен 

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и 

решити у оквиру парцеле. 

Све функције хотела решити у оквиру парцеле 

Спратност – максимално П+2 (три надземне етаже). 

Локација и капацитет – утврдити анализом према могућностима кроз израду Плана детаљне регулације за 

захват парка. Парцела за ову намену може се дефинисати као Остало грађевинско земљиште. 

 

Туризам у оквиру намене мешовито пословање: 

Тип објекта – хотел, мотел 

Категорија -   мин 3 звездице 

Капацитет –утврдити анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког пројекта 

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен 

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и 

решити у оквиру парцеле. 

Све функције хотела решити у оквиру парцеле 

Остали елементи урбанистичке регулације према правилима за намену у оквиру које се развијају. 

 

Туризам у оквиру намене Становање: 

Тип објекта – собе за издавање, апартмани, пансиони (мали породични хотел); као мешовита намена са 

становањем или искључива намена на парцели 

Функционална организација објката мешовите намене према капацитету: 

– за капацитете до 8 лежајева није потребно функционално раздвајање смештајног дела од 

намене становања 

– за капацитете преко 8 лежајева обавезно је  функционално раздвајање пословног од стамбеног 

дела објекта (посебан улаз, посебан тракт или етаже или други објекат на парцели). Објекти овог 

капацитета морају обезбедити површине за пратеће намене –минимум : рецепција и дневни боравак, 

као и просторије за одржавање. 

Максимални капацитет објекта је 20 лежајева. За капацитете преко 8 лежајева важе услови величине парцеле 

као за вишепородичне објекте и дефинише се анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког 

пројекта. 

Уколико се укаже потреба за капацитетом већим од 20 лежајева то се дефинише искључиво кроз израду Плана 

детаљне регулације који мора обухватити све зоне утицаја овог објекта. 
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Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Обавезан је 

план пејзажног уређења парцеле 

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према капацитету и решити искључиво у оквиру парцеле. Ова 

функција не сме угрозити намене у окружењу и обавезно је формирање зеленог појаса мин 2,0м ка суседу. 

Све функције решити у оквиру парцеле. 

Остали елементи урбанистичке регулације у свему према правилима за намену у оквиру које се развијају. 

 

УСЛУГЕ У ДИСПЕРЗИЈИ  

(обухваћене су површине са доминантном наменом услуге, као и услуге у оквиру осталих намена) 

Комерцијалне, занатске, услужне и друге терцијарне делатности развијају се у свим зонама и густинама 

становања, зонама привређивања и осталим наменама према потребама окружења, уз услов да не смеју угрозити 

основну намену у оквиру које се развијају тј. уз: 

      - еколошку проверу за потенцијалне загађиваче (За програме пословања, обавезно се дефинише карактер 

програма и мере   заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим 

елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.  

- саобраћајне услове који не ометају функцију основне намене са паркирањем искључиво у оквиру парцеле 

без ометања јавних површина према нормативу за конкретну намену објекта. У зонама становања и центара није 

дозвољено депоновање кабастих возила за обављање делатности на парцели или јавној површини. 

 - комуналне услове ( захтеви за комуналним опремањем не смеју угрозити опремање основне намене зоне) 

 - услове обликовања који се усклађују са условима обликовања градског простора, целине, потеза и 

амбијента у коме су лоцирани 

 - урбанистичке показатеље за одговарајућу зону  у оквиру које се формирају 

             За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз 

урбанистички пројекат. 

  Овом наменом обухваћене су и јавне делатности као комерцијални вид пословања  (у приватном власништву).  

 Према карактеру локације на површинама доминантно намењеним за услуге може се пројектовати становање 

на спратним етажама.  

 

3.6  ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ  

 Верски објекти се граде према посебном програму, првенствено у  оквиру центара свих нивоа, а могу се јавити 

и као пратећа намена зона становања, привређивања и зелених површина, у зависности од гравитационог подручја.  

Уређење простора и изградња  врши се према специфичним захтевима за ову врсту објеката. Према карактеру 

локације и окружења у оквиру порте,   може се пројектовати парохијски дом.  

 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  

Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу, осим у случајевима утврђеним Законом 

о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09). 

На пољопривредном земљишту је у начелу забрањена парцелација  мање површине од 0.5 ha .  

На постојећим катастарским парцелама површине мање од 0,5 ha, уколико испуњавају све услове прописане 

овим принципима и правилима, дозвољена је изградња у складу са одредбама Плана. 

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне пољопривредне 

производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње. 

За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се минимална заштитна 

одстојања у складу са наменом. 

На пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти пољопривредне производње: магацини за 

репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за производњу поврћа у затвореном простору 

(стакленици), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, као и објекти од општег интереса утврђени на 

основу закона и одговарајућег урбанистичког плана. У обухвату Плана генералне регулације, на пољопривредном 

земљишту је забрањено чувати или узгајати домаће животиње или отварати фарме за узгој стоке и живине. 

У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10,0m није дозвољено 

коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 

Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање заштитних шума и 

другог зеленила, као и за заокружено уређење стамбених, привредних и инфраструктурних објеката на локацијама које 

су дефинисане одговарајућим планским решењима. На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који 

доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне производње, под условом строгог поштовања 

еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито: 

• спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са 

водопривредним основама, 

• умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на смањење 

површина коришћених у пољопривредне сврхе, 

• опремање  пољопривредног земљишта путном мрежом  и другим  видовима  техничке    инфраструктуре   у    

функцији   унапређења   економских   услова пољопривредне производње, 
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• промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на  основу   детаљног   

испитивања   природних   и   тржишних   погодности   и ограничења, 

• постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном земљишту се могу дограђивати и надграђивати 

до прописаних параметара, 

На пољопривредном земљишту дозвољена је: 

• изградња или реконструкција породичне стамбене зграде у циљу побољшања услова становања или природног 

раздвајања домаћинства, највише до 200m² бруто стамбеног простора спратности до П+1 (две надземне етаже);  

• изградња објеката у финкцији пољопривреде, економских објеката за примарну пољопривредну производњу 

(стакленици, пластеници, за смештај механизације, репроматеријала, за смештај и чување готових 

пољопривредних производа, објекти за гајење печурки, производни и сервисно-радни објекти у функцији 

пољопривреде-хладњаче, магацини, прехрамбени, производни погони и слично), највише до 20% од површине 

парцеле бруто; 

Парцеле је могуће преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, 

стамбени приступ и окућница) с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

Минимални степен комуналне опремљености: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, 

интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама). 

 

5.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

На шумском земљишту је забрањена изградња објеката који нису у функцији 

одржавања и побољшања шумских ресурса. 

Дозвољена је изузетно: 

• изградња објеката у за газдовање шумама, у смислу Закона о шумама («Сл. гласник РС», бр. 30/10) , 

• изградња отворених садржаја у функцији рекреације на шумском земљишту (шумске пешачке или трим-стазе, 

видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) може се реализовати директно на основу одредби овог 

Плана, издавањем локацијске дозволе, и то уколико такви објекти не захтевају посебне инфраструктурне 

услове.  

• изградња објеката инфраструктуре у складу са планом, 

• изградња објеката у функцији становања, туризма, рекреације и ловства се може дозволити тамо где за то 

постоје амбијентални и урбанистички  предуслови, и уз предходну проверу и анализу односа према 

непосредном и ширем окружењу израдом одговарајуће урбанистичке документације,  према решењима за која 

се добије сагласност надлежних органа и предузећа које газдује шумама, али не више од 10% изграђености. 

Ови објекти могу се градити под следећим условима: 

• Минимални ниво инфраструктурне опремљености је: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску 

мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама). 

• Грађевинска линија на мин 5,0m од спољне ивице путног појаса (локалног и некатегорисаног пута, 

• Максимални индекс заузетости парцеле је 10%, а максимални индекс изграђености 0,2; 

• Максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти, приступне, манипулативне, 

паркинг-површине и сл.) је 40%; 

• Максимална површина парцеле је 15,0 ари  

• Спратност објеката максимално П+Пк (две надземне етаже). 

• Максимално примењивати природне материјале (дрво, камен, шиндра и др.) и традиционалне форме.  

• Максимално задржати постојеће зеленило на парцели. Партер обрадити применом природних материјала.  

• Потребна је процена о потреби израде елабората заштите животне средине. 

• Обавезна је израда Урбанистичког пројекта.  

• Партерни објекти (видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) могу бити површине до 40 m
2
. 

Крчење шума је дозвољено у следећим случајевима: 

- ради промене врста дрвећа или узгојних облика, 

- изградње објеката који служе газдовању шумама, 

- изградње објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих      функција шума ( ретензија и др.) 

- објекти туристичког, ловног или рекреативног карактера, 

- објекти за одржавање и експлоатацију шума, 

- приступне саобраћајне површине и пратећа инфраструктура, 

- спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума и 

- у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. 

 

Санитарне сече шуме се подразумавају као мера неге шуме. 

Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције: 

1. претварање монокултура у мешовиту шуму, 

2. садња жбуња, нарочито на ивици шуме и 

3. садња декоративног дрвећа и шибља (на ивици шуме, на окукама пута, на ливадама као појединачни примерци или групе). 
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6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем. 

На водном земљишту је забрањена изградња објеката високоградње. 

На водном земљишту дозвољена  је изузетно: 

• изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова у складу са Законом о водама и водним 

условима.  

• изградња објеката инфраструктуре у складу са планом, Законом о водама и водним условима.  

• Обалоутврда са шеталиштем. 

• Објекти намењени спортско-рекреативним и комплементарним активностима: шанк-барови, одморишта, 

просторије за опрему, сојенице, надстрешнице и сл, спратности П до П+Пк, највеће висине до 7,0 m. За 

изградњу ових објеката, у зависности од тога да ли је потребно обезбедити прикључење на јавну мрежу 

комуналне инфраструктуре, може се захтевати разрада кроз урбанистички пројекат. 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

 

Саставни део овог Плана је прилог – Координате осовинских и темених тачака са елементима кривина 

саобраћајница  у обухвату Плана генералне регулације. 

 

1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

 

У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана генералне регулације насеља Топола  вршиће се: 

• Новим урбанистичким плановима – Плановима детаљне регулације; 

• У складу са Планом детаљне регулације «Кружни ток – Топола1» у општини Топола («Сл. гласник СО Топола, 

бр. 6/14); 

• Урбанистичко-техничком документацијом – Урбанистичким пројектима и  

• Директно на основу правила уређења и правила грађења дефинисаних овим  планом. 

 

Овај план представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске дозволе, Пројекта 

препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница суседних парцела,  

у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – 

одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС 

РС), осим за подручја где је прописана обавезна израда урбанистичког пројекта и плана детаљне регулације.  

Обавеза даље урбанистичке разраде плановима детаљне регулације прописује се за: 

5.1.1. Објекат саобраћајне инфраструктуре – обилазница; 

5.1.2. Урбанистичка подцелина Ф15  

5.1.3. Урбанистичка подцелина Ф6  

5.1.4. Урбанистичка подцелина Ф10 

5.1.5. Урбанистичка целина Л – парк–шума Опленац  

5.1.6. Зона 1 просторне културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ – Старо језгро 

Тополе 

5.1.7. Урбанистичка подцелина Ј6  - резиденцијално становање у овиру зоне 4 просторне културно – 

историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ - виногради и њиве 

5.1.8. Урбанистичка подцелина К1  

5.1.9. Урбанистичка подцелина К2  

 

До израде Плана детаљне регулације за обилазницу резервише се коридор укупне ширине 40,0 м  (по 20,0 м обострано у 

односу на предложену осу) у ком је забрањена изградња објеката. 

Предвиђена разрада спортско-рекреативног центра у оквиру подцелине Д11 кроз урбанистички пројекат могућа је 

једино у случају урбанистичко-техничког обликовања овог центра у целости што подразумева детаљно дефинисање 

будућих садржаја и капацитета. Уколико ово није случај, а ради унапређења функционисања спортско – рекреативног 

центра, потребна је израда плана детаљне регулације. 

На основу одлуке Скупштине општине Топола, могућа је израда плана детаљне регулације, уколико се укаже потреба за 

дефинисањем нових површина јавне намене и у околностима интензивнијег развоја (минималног планског обухвата од 

једног грађевинског блока), као и у случајевима дефинисања саобраћајних и инфраструктурних коридора.  

У подручјима за која је прописана обавезна израда плана детаљне регулације, забрањује се изградња нових објеката и 

реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору).  

Рок за израду планова детаљне регулације је две (2) године од дана ступања на снагу Плана генералне регулације 

насеља Топола. 

Обавеза даље урбанистичке разраде урбанистичким пројектима прописује се за: 

1. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових објеката и површина јавне намене (градски парк, 
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сточна, кванташка пијаца – дистрибутивни центар, ветеринарска станица, ватрогасна станица, комунална 

служба, дом ученика...); 

2. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања приликом реконструкције постојећих објеката јавне 

намене; 

3. Урбанистичка подцелина Ф16 -  за потребе уређења гробља; 

1. Урбанистичка подцелина Е9 – парк шума Језеро; 

2. Парк шума Каменица; 

3. за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања зоне 2 просторне културно – историјске целине 

„Карађорђева Топола са Опленцем“ - Карађорђев град (након ступања на снагу Плана детаљне регулације 

Старо језгро Тополе); 

4. Површине осталих намена, тј, површине намењене за привређивање у оквиру урбанистичких подцелина Е2, 

Е3, Ф12, И6 и Ц9; 

5. Површине осталих намена, тј, површине намењене за услуге у подцелини Ц1 (након ступања на снагу Плана 

детаљне регулације Старо језгро Тополе) 

1. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина туристичке и спортско-рекреативне 

намене; 

2. за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина за сложеније програме пословања, у 

зони становања. 

За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења овог Плана, израђује се пројекат 

парцелације / препарцелације.  

Скупштина општине Топола треба да именује стараоце споменика, спомен биста, плоча и друга спомен обележја, са 

којима ће служба за заштиту споменика културе оставарити контакт и којој ће по потреби доставити ближе услове 

чувања, заштите, одржавања и презентације ових објеката. 

 

2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План генералне регулације урађен је у четири (4) истоветна примерака у аналогном облику и у четири (4) истоветна 

примерка у дигиталном облику. 

 

Два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској управи 

општине Топола, један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику облику  код инвеститора израде – Јавном 

предузећу – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола, Ул. принца Томислава Карађорђевића бр. 2, 

Топола и један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику облику у Предузећу за планирање, пројектовање, 

геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац.  

Ступањем на снагу Плана генералне регулације насеља Топола, престаје да важи Генерални план „Топола 2025“  

(“Службени гласник СО Топола“, број 4/09).  

 

План генералне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 35-23/2014-05-I 

Дана:18.12.2014. године 

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

 

-4- 

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 26. 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 18.12.2014. године донела је  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање 

обављања комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења   

на територији општине Топола 
 

Члан 1. 

Даје се сагласност и усваја се Предлог Пројекта јавно - приватног партнерства за поверавање обављања 

комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Топола, 

број 404-119/2014-05-III који је донело Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 24.10.2014. године.  
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Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Предлог Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне 

делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења  на територији општине Топола. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО 

Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     

Број: 020-374/2014-05-I                 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                               

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             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”, бр. 12/2008), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 18.12.2014. године донела је  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1.  

 I   Усваја се Локални акциони план запошљавања за општину Топола за 2015. годину број 101-10/2014-06 од 

12.12.2014. године. 

 

II  Саставни део Ове Одлуке је Локални акциони план запошљавања  2015. и Мишљење Локалног савета за 

запошљавање 101-10/2014-06 од 15.12.2014. године. 

  

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-373/2014-05-I        

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                        

                                                                                                                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ  

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 2015 

 

Увод 

 
У протеклих неколико година Општина Топола је уложила велике напоре у унапређење услова за живот 

грађана изградњом инфраструктурних објеката и привлачењем инвеститора. Стратешко опредељење Општине је јачање 

сеоских средина кроз стварање услова за економски напредак села и запошљавање сеоског становништва у оквиру 

сопствених пољопривредних газдинстава као и стварање услова за запошљавање што већег броја људи у свим 

областима рада.  

Спроведен је процес стратешког планирања у који је био укључен велики број представника релевантних 

субјеката планирања са својим предлозима и виђењима развојних програма Општине у планском периоду. Донет је 

Акциони план 2012/2016 за спровођење Стратегије одрживог развоја Општине Топола. 

Како би се створили услови и дао пун допринос повећању запослености и усмеравању буџетских средстава 

Општине и Републике на решавање питања незапослености, неопходно је донети Локални акциони план запошљавања 

на подручју Општине Топола којим се утврђују мере усмерене ка унапређењу запослености и смањењу незапослености 

на територији Општине Топола. 

Спровођење акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих 

сегмената јавног, цивилног и пословног сектора на подручју Општине Топола. Из тог разлога су у припреми нацрта 

Плана запошљавања коришћени статистички подаци,подаци Националне службе за запошљавање као и подаци 

релевантних институција и организација. 
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Одељак 1.  Профил Општине Топола 

 1.1 Демографија 

 

 Општина Топола се налази у централном делу Шумадије, простире се на површини од 356 км
2
. Популација 

Општине Топола је, по последњим подацима из 2012. године, бројала 22.065 становника што је за 3171 становника 

мање него 2002. године. С обзиром да је Топола „мања“ општина , смањење броја становника представља значајан пад. 

Разлоге тога треба тражити пре свега у миграцији становништва, нарочито млађе популације, у развијене, привредно и 

културно активније центре у Србији. У циљу сузбијања даље миграције становништва, Општина Топола улаже велике 

напоре у унапређење услова за живот грађана и стварање услова за повећање запослености.  

 У табели број 1. дат је детаљан приказ демографије Општине Топола и Републике Србије. 

 Општина Топола Србија 

- Површина у км
2
 356 88.509 

- Број насеља 31 6.158 

- Укупан број становника :  22.065 7.199.077 

- Густина насељености 62 93 

- Стопа природног прираштаја -11% -5% 

- Промена 2002- 2010  -1.5% -2.1% 

- % oдукупног броја становника округа 8.11%  

- Становништво по старосним групама: 

. од 0 -17 година 16% 18% 

. од 18 - 64 година 63% 65% 

. од 65 и више  21% 17% 

- Просечна старост 45 42 

Табела 1. Демографија Општине Топола
1
 

 

Категорија Женско Мушко 

Деца старости до 6 година 

 (предшколски узраст) 
588 630 

Деца старости од 7 -14 година  (узраст основне школе) 800 879 

Становништво старости 15 – 18 година  

(узраст средње школе) 
489 505 

Деца (0 – 17 година) 1752 1879 

Млади (15 – 29 година) 1728 1996 

Радни контигент становништва (15 – 64 године) 7089 7514 

Укупан број становника 11.028 11.037 

Табела 2. Становништво према старосним групама и полу 

 на подручју Општине Топола 2012 (у %)
1
 

 

Становништво према старосним групама у 2012. (%) 

 
                                                           

График 1. Становништво према старости у 2012. (%)
1 

                                                 
 
1
 http://www.devinfolive.info/profilelauncher/serbia/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Topola_EURSRB002001008007.pdf  
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1.2 Опис локалне економиске ситуације 

 

 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 988 МСПП и то 5 средњих предузећа (Ливница „Ливар“ Топола, „Агрофарм“ Винча, 

ЈКСП „Топола“ Топола, „Стара варош“ Топола и „GMP enterpsrises“ Јарменовци), 293 малих предузећа и 689 

предузетничка делатност као и 3585 пољопривредних газдинстава од чега 2515 активних. 

Потенцијали за развој туризма нису довољно економски искоришћени највише из разлога спорних имовинско-

правних односа код најзначајнијих туристичких објеката па се повећано запошљавање у овој привредној обласи не 

очекује до разрешења ови спорних питања.  

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 али има значајан утицај на побољшање 

економске ситуације незапослених грађана. 

У области прерађивачке индустрије најзначајније су  

− прерада пољопривредних производа 

− производња пића 

− прерада камена 

− производња металских производа. 

Најзначајнији привредни субјекти на подручју Општине су: 

− „AGROFARM-TRADE“ DOO TOPOLA – 18 запослених 

− ,,MORSAD'' doo Топола – производња (ливење) машинских делова – 47 запослених 

− Занатска каменорезачкa радња „Тимотијевић Љубомир“ Топола – сечење, обликовање и обрада камена - 15 

запослених  

− Подрум „Александровић“ Винча – производња висококвалитетних вина – 23 запослених 

− „Интеграл “ доо Топола – производња (ливење) машинских делова – 48 запослених 

− „Мат продукт“ Винча – прерада камена – 58 запослених 

− „Стара варош“ Топола – демонтажа олупина – 39 запослених 

− „GMP Enterprises“ д.о.о Јарменовци – прерада воћа и поврћа – 97 запослених ( у току сезоне додатно 

ангажовано 100 радника) 

− „Weber“ Saint gobain – Производња грађевинског материјала  

− Предузеће „Трнава промет“ доо Доња Трнава – трговина на велико и мало – 385 запослених 

− „Ливница Топола“ АД – привредно друштво за производњу и промет одливака – 120 запослених 

− „Лиграп“ ДОО Белосавци – ливење црквених звона  – 18 запослених 

− Предузеће „Инекс метали В и Б“ Топола, производња машинских делова – 15 запослених 

− Предузеће „Бетон рез“ Топола – машинско сечење бетона – 4 запослена 

− „Винарија Арсенијевић“ – производња вина  

− „Шљивко“ДОО –прерада и конзервисање воћа и поврћа – 7 запослених; 

− Модна конфекција „Рудник“, погон Топола – у реструктурирању - нема званичних података о броју 

запослених 

 Број запослених у јавном сектору на подручју Општине, према прикупљеним подацима, је следећи: 

− Општинска администрација – 72 

− Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Топола ЈП Топола - 8 

− Јавно комунално-стамбено предузеће „Топола“ Топола - 74 

− Туристичка организација „Опленац“ Топола – 4 

− Библиотека „Радоје Домановић“ Топола – 8 

− Културни центар Топола – 5 

− Дечија установа Топола – 52 

− Образовање (Средња и основне школе) – 293 

− Здравство и социјална заштита 121 

 1.3 Стање и токови на тржишту рада 

Стање на тржишту рада на подручју Општине се прати преко Националне службе за запошљавање (НСЗ) – 

филијала Топола  која функционише у складу са Законом и сарађује са локалном самоуправом по питањима утврђивања 

политике запошљавања и спровођења мера подстицаја запошљавања. НСЗ усклађује понуду и тражњу на тржишту 
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рада, посредује између предузећа, послодаваца, центара за обуку и школа, има активну улогу у развоју локалних 

стратегија и програма запошљавања, води евиденцију незапослених лица и др. 

НСЗ је институција која организовано брине о незапосленима са подручја Општине. Незапослени преко НСЗ 

остварују право на обавештавање о могућностима и условима за запошљавање,  посредовање у запошљавању,  додатно 

образовање и обуку,  мере активне политике запошљавања, новчану накнаду за време незапослености и др.  

НСЗ незапосленима пружа следеће услуге: 

− Финансијска подршка при започињању сопственог бизниса 

− Спровођење програма обуке активног тражења посла 

− Едукације незапослених 

− Доквалификација и преквалификација 

− Спровођење поступка за остваривање права на субвенције приликом запошљавања 

− Спровођење поступка за остваривање права на новчану накнаду за време незапослености и др. 

 1.3.1 Запосленост 

 На подручју Општине Топола, према подацима Фонда здравства, има укупно: 2.828 запослених, 2.929 

пољопривредника који обављаљју пољопривредну делатност као једино и основно занимање, 689 предузетника и 5.336 

пензионера. 

 У табели број 3. дат је детаљан приказ запослености на подручју Општине Топола. 

Табела 3. Запосленост на подручју Општине Топола у 2014. години
2
 

 

Табела 4. Структура запослених на подручју Општине Топола, Шумадије и Србије, 2014.
3
 

 

Посматрано по секторима, од укупног броја запослених у правним лицима на подручју Општине 15,6% је 

ангажовано у прерађивачкој индустрији, 13,5% у трговини на велико и мало, 10,7% у образовању, 6,4% у здравственој и 

социјалној заштити,  док је најмањи број ангажованих  у области финансијске делатности и делатности осигурања 0,4% 

и у области уметности, забаве и рекреације 0,3%. 

 На основу података Националне службе за запошљавање, пријављене потребе за запошљавањем према степену 

стручне спреме су у Табели број 5. 

Пријављене потребе за запошљавањем  

према степену стручне спреме (укупан број): 

 

Општина Топола 

I 20 

II 2 

III 34 

IV 17 

V 2 

VI-1 1 

VI-2 1 

VII-1 4 

Укупно: 81 

Табела 5. Потреба за запошљавањем према степену стручне спреме на подручју Општине Топола
4
 

                                                 
 
2
 Фонд здравства, филијала Топола 

3
 РЗС – Витална статистика 

 Општина Топола  Србија 

- Радни контигент становништва  

(15-64 године) 

14.603 4.605.403 

- Број запослених  2.929 2.337.424 

- Стопа запослености 20,06% 50,8% 

- Број регистрованих незапослених 1.835 528.497 

- Стопа незапослености 12,57% 18,4% 

- Просечна зарада  без пореза и доприноса 32.719 44.938 

 Oпштина Топола Округ Шумадија Србија 

-Број запослених 2.929 63.426 1.715.164 

-Запослени у правним лицима 

 (привредна друштва, предузећа, 

установе, задруге и др. 

организације) 

1.992 

(68,01%) 

47.186 

(74,4%) 

1.338.082 

(78,02%) 

Приватни предузетници  

(лица која обављају самостално 

делатност и лица запослена код 

њих) 

937 

(31,99%) 

16.240 

(25,6%) 

377.081 

(21,98%) 
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1.3.2 Незапосленост  

 Укупан број незапослених лица на подручју Општине Топола, према евиденцији НСЗ-а са стањем на 

дан  30.11.2014. године је 1835 лица. Овај број показује смањење незапослености од 12,59% у односу на исти 

период прошле године, што указује на ефикасност спровођења мера активне политике запошљавања. 

 
Подаци о тржишту рада и незапослености  Општина Топола Србија 

- Укупан број незапослених лица пријављених на 

евиденцију НСЗ  
1.835 769.546 

- Повећање или смањење у периоду од 12 месеци 88,82% 101,06% 

- Укупан број дугорочно незапослених лица 1360 512016 

- % дугорочно незапослених лица/укупан број 

незапослених лица  
74,11% 66,53% 

Табела 6. Подаци о тржишту рада и незапослености на подручју Општине Топола
4
 

 

 Општина Топола 

Број дугорочно незапослених лица према дужини тражења посла  

- до 3 месеца 185 

- 3 до 6 месеци 98 

- 6 до 9 месеци 92 

- 9 до 12 месеци 100 

- 1 до 2 године 294 

- 2 до 3 године 213 

- 3 до 5 година 299 

- 5 до 8 година 260 

- 8 до 10 година 90 

- Преко 10 година 204 

Број незапослених лица према степену стручне спреме  

- I 498 

- II 61 

- III 533 

- IV 581 

- V 23 

- VI-1 38 

- VI-2 27 

- VII-1 69 

- VII-2 5 

- VIII 0 

Број незапослених лица према полу и годинама старости Укупно Жене 

− 15 - 19 година 54 19 

− 20 - 24 година 231 100 

− 25 - 29 година 232 134 

− 30 - 34 година 244 135 

− 35 - 39 година 201 112 

− 40 - 44 година 173 107 

− 45 - 49 година 170 94 

− 50 - 54 година 204 129 

− 55 - 59 година 230 103 

− 60 - 64 година 96 11 

− 65 и више година 0 0 

Табела 7. Број незапослених лица на подручју општине Топола према дужини тражења посла, степену стручне 

спреме и према послу и годинама старости
4
 

 

Удео  незапослених жена је 51,44% од укупног броја незапослених лица што представља смањење од 5,34 % у 

односу на исти период предходне године. Ово је делимично резултат  напора који се улажу за постизање родне 

равноправности и промоцију женског предузетништва на локалном нивоу. 

                                                                                                                                                                              
 
4
 Национална служба за запошљавање 
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 Према подацима НСЗ, на евиденцији незапослених лица у Тополи налази се четири лица ромске националности 

која су се прликом пријављивања на евиденцију самовољно изјаснила као лица ромске националности. Треба 

напоменути да се Роми при пријављивању на евиденцију незапослених веома ретко изјашњавају као припадници 

ромске националности, тако да их на евиденцији има знатно више од званичног броја. 

Дефицитарна занимања на подручју општине, по увиду у селекцију кандидата и по мишљењу НСЗ о потребама 

послодаваца су: дипломирани математичари, дипломирани инжењери пољопривреде, дипломирани фармацеути, 

заваривачи, дипломирани инжењери металургије. 

 

 1.3.3 Сиво тржиште рада 

Имајући у виду карактеристике привреде Општине Топола у којој је пољопривредна производња 

најзаступљенија, појавила се незванична берза радника надничара преко које се ангажују радници за сезонске послове у 

пољопривреди. Званични подаци о броју ангажованих радника на овај начин не постоје а цена радног сата се формира 

по тржишним принципима у зависности од понуде и потражње. 

Велики број лица која су остала без запослења на овај начин допуњује свој кућни буџет. 

Послодавци на подручју Општине често, за делатност коју обављају, ангажују раднике на „црно“ односно, не 

закључују са њима уговор о раду и не уплаћују им доприносе за осигурање. Рад на „црно“ се повезује са ниским 

зарадама и ниском продуктивношћу, ниским нивоом заштите на раду, лошим радним условима и сталном могућношћу 

остајања без посла међу неформално запосленима која је знатно већа него међу формално запосленим радницима. Из 

тих разлога радници не пријављују надлежнима послодавце код којих раде на „црно“ па не постоји никакав увид у број 

радника ангажованих на „црно“. 

Одељак 2. Политике запошљавања у Општини Тополa 

Политике запошљавања у Општини Топола су усмерене ка стварању услова за повећање запослености и 

смањење броја лица која остају без запослења. У том циљу се предузимају следеће мере и активности: 

− стварање услова за прилив страних директних инвестиција што доводи до отварања нових радних места 

− стварање услова за привлачење домаћих инвестиција у циљу отварања нових радних места 

− привлачење донаторских средстава за реализацију пројеката чији је циљ подстицај запошљавања, што доводи 

до привременог упошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање 

− обезбеђење буџетских средстава за подршку запошљавању 

− пружање подршке запошљавању особа са посебним потребама кроз прибављање средстава за њихово 

запошљавање 

− планирање и организовање јавних радова 

− стварање услова за обављање стручне праксе 

− подршка самозапошљавању кроз олакшице приликом отварања приватних фирми 

− подршка пољопривредним произвођачима да ојачају сопствену производњу како би се смањио прилив 

незапослених на евиденцију НСЗ 

− улагање у развој спорта и културе и с тим у вези уговорно ангажовање младих са евиденције НСЗ приликом 

одржавања културних и спортских манифестација 

− подршка извођењу обука за незапослене и њиховом оспособљавању за проналажење посла 

− финансијска помоћ за студенте (стипендирање студената)  

− директно обавештавање послодаваца о могућностима коришћења подстицајних средстава за запошљавање и 

др. 

Одељак 3. Циљеви и приоритети политике запошљавања у 2015-ој години  

Циљеви локалне политике запошљавања у Општини Топола у 2015-ој години су следећи: 

− повећање запослености кроз обезбеђење буџетских средстава за суфинансирање мера активне политике 

запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање ангажовањем незапослених на извођењу 

јавних радова и обављању стручне праксе, 

− јачање људских ресурса кроз оспособљавање незапослених за активно тражење посла и самозапошљавање и 

стимулисање младих да се школују за дефицитарна занимања, 

− социјална инклузија незапослених, 

− прибављање донаторских средстава за ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ-а 

 Одељак 4. Мере активне политике запошљавања 

Општина Топола ће, у 2015-ој години, спроводити мере активне политике запошљавања у складу са својим 

надлежностима и законским овлашћењима, и то: 

− Унапређење услова за подршку мерама активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за 

запошљавање, 

− Организовање јавних радова – Општина Топола ће пројектима за извођење јавних радова аплицирати за 

средства код НСЗ на предлог Савета за запошљавање уз обезбеђење локалне подршке извођењу јавних радова, 

− Обезбеђење услова за обављање стручне праксе незапослених лица са подручја Општине Топола која се 

налазе на евиденцији НСЗ 

− Подршка самозапошљавању кроз обезбеђење механизама за пласирање средстава буџета Републике Србије за 

самозапошљавање и пореске олакшице приликом отварања нових фирми 
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− Подршка регистрацији и пререгистрацији пољопривредних газдинстава кроз даљу логистичку, стручну и 

техничку помоћ пољопривредницима, 

− Подршка запошљавању младих кроз стварање услова за стручно оспособљавања приправника и лица без 

радног искуства за самосталан рад у струци,  

− Подршка новом запошљавању кроз обезбеђење механизама за пласирање субвенција из буџета Републике 

Србије послодавцима за отварање нових радних места 

− Подношење предлога пројеката који имају за циљ ново запошљавање, и  др. 

Број и структуру незапослених лица за чије запошљавање ће се обезбедити средства у буџету Општине Топола 

за суфинансирање мера активне политике запошљавања утврдиће Савет за запошљавање уз сагласност Општинског 

већа Општине Топола. 

Одељак 5. Финансијски оквир политике запошљавања и извори финансирања 

Активна политика запошљавања у 2015-ој години финансираће се средствима буџета Републике Србије у 

складу са Националним акционим планом запошљавања Републике Србије за 2015. годину, средствима буџета 

Општине Топола и донаторским средствима, уз подршку локалне самоуправе кроз стварање услова за искоришћавање 

средстава буџета Републике Србије од стране послодаваца и незапослених лица. 

Потребна средства за суфинансирање мера активне политике запошљавања обезбеђују се решењем надлежног 

органа у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2015. годину. 

Одељак 6. Спровођење мера Локалног акционог плана запошљавања 

Носилац спровођења мера Локалног акционог плана запошљавања за Општину Топола је Општинска управа 

Општине Топола у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Основне смернице, препоруке и мишљења за спровођење Плана предлаже Локални савет за заопшљавање. 

Општинска управа Општине Топола ће пратити објављивање јавних позива Националне службе за 

запошљавање, републичких органа и донатора за подношење предлога пројеката за финансирање или суфинансирање, 

пружати подршку у попуњавању апликационих формулара, прикупљати предлоге пројеката релевантних субјеката са 

подручја Општине и предузимати активности на аплицирању за средства за запошљавање. У сарадњи са НСЗ, 

развојним агенцијама и другим друштвеним субјектима учествоваће у обезбеђењу услова за извођење обука за 

незапослене и пружати стручну помоћ незапосленима приликом конкурисања за подстицајна средства за запошљавање.  

Носилац израде Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину је Одељење за локални 

економски развој Општинске управе Општине Топола. 

 

Општинска управа Општине Топола 

Одељење за локални економски развој    

Број: 101-10/2014-06 

Дана: 12.12.2014. године                                                                                                           КООРДИНАТОР ЛЕР-А 

                                                                                                                Зора Недовић, с.р. 

 

-7- 
На основу члана 2. Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање („Службени гласник СО Топола“, број 

6/2006) Локални савет за запошљавање за општину Топола, разматрајући Нацрт Локалног акционог плана запошљавања 

у 2015. години, број: 101-10/2014-06 од 12.12.2014. године, даје 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

1.  Даје се позитивно мишљење на Нацрт Локалног акционог плана запошљавања у  2015. години,  

 број: 101-10/2014-06 од 12.12.2014. године. 

 

2. Предлаже се Скупштини општине Топола да донесе Одлуку о усвајању Локалног акционог плана 

запошљавања у 2015. години, као у тексту из тачке 1. овог Мишљења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА 

Број: 101-10/2014-06 

Дана: 15.12.2014. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                ЛОКАЛНОГ САВЕТА  

                                                                                                                                                                      ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

                                                                                                                                                                       Биљана Мијовић, с.р. 

 

-8- 

На основу члана 26. Закона о култури (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, члана 14. став 1. Закона о библиотечко-

информационој делатности (,,Сл. гласник РС“ бр. 52/2011), члана 20. став 1. тачка 16. и 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 11. став 1. тачка 16. члана 29. став 1. тачка 8. и члана  108. 
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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 18.12.2014. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 о допуни  

 Одлуке о оснивању Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола  („Службени гласник РС“, бр. 12/95) после 

члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи:  

,, 46.49 – Трговина на велико осталим производима за домаћинство 

 Обухвата: 

- Трговину на велико производима од дрвета, прућа, плуте и сл.  

- Трговину на велико бициклима и деловима и приборима за бицикле, 

- Трговину на велико производима од папира, књигама, часописима и новинама, 

- Трговину на велико предметима од коже и прибором за путовање, 

- Трговину на велико музичким инструментима, 

- Трговину на велико играма и играчкама, 

- Трговину на велико спортским предметима укључујући спортску обућу као што је обућа за скијање. 

 

Члан 2. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 020-375/2014-05-I      

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

 

-9- 

             На основу члана 35. Статута Библиотеке ,,Радоје Домановић” Топола, Управни одбор Библиотеке, на седници 

одржаној 11.12.2014. године, донео је  

О Д Л У К У 

о измени и допуни Статута Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола,  

број 35/2012 („Службени гласник СО Топола“, број 10/2012) 

 

Члан 1. 

         Члан 12. Статута Библиотеке мења се  и  гласи: 

         Делатност и послови Библиотеке, према Закону и Уредби о класификацији делатности: 

1) 91.01 -  Делатности библиотека и архива 

             Обухвата: 

 - документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних 

просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, 

научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог 

материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење 

архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге 

корисницима архивске грађе: 

 * припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не 

 * израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи 

 * прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко- 

информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, 

итд односно издавање архивске грађе на коришћење 

 * пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину 

 - активности фототека и кинотека и пратеће услуге 

2)  46.49 - Трговина на велико осталим производима за домаћинство 

3) 47.61 - Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 

4) 47.62 - Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама 

5) 58.1   - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности 

6) 85.5   - Остало образовање 

7) 90.0   - Стваралачке, уметничке и забавне делатности 
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8) 91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних 

туристичких споменика 

Библиотека може вршити и друге делатности које служе обављању регистроване основне делатности, под 

условом да се врше у мањем обиму или повремено, односно, ако доприносе потпунијем искоришћавању капацитета и 

материјала који се употребљава за вршење основне делатности. 

О промени делатности Библиотеке одлучује Управни одбор, уз сагласност Скупштине општине Топола. 

                                                                

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке, а по добијању 

сагласности Скупштине општине Топола. 

 

Библиотека „Радоје Домановић“  Топола     

Број: 357/1                                                                                                                                       Председник Управног одбора 

Дана: 11.12.2014. године                                                                                                                        Верица Вујичић, с.р. 

 

-10- 

На основу члана 29. став 1. тачка 9. 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 

12/2008), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 18.12.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола о измени и 

допуни Статута Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола, број 357/1 од 11.12.2014. године. 

  

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-370/2014-05-I                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 

      

-11- 

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 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на пету измену и допуну Програма  пословања „Јавног предузећа - Дирекције за 

изградњу општине Топола“ ЈП Топола за 2014. годину, број 2374 коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној 

дана 12.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 110-56/2014-05-I      

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                  Живота Јовановић, с.р. 

 

-12- 

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 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Програм пословања „Јавног предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП  

Топола за 2015. годину, број 2296 који  је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 01.12.2014. године. 
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II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА     

Број: 110-53/2014-05-I      

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 

 

-13- 

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 18.12.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Шесту измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа 

„Топола“ Топола за 2014. годину, број 4967/2.1 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на 

седници одржаној дана 16.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-57/2014-05-I 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             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 18.12.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Програм  пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2015.  

годину, број 4734/2.1 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 

01.12.2014. године. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-54/2014-05-I                                                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 

 

-15- 

На основу члана 6. Одлуке о прерастању вашара „Опленачка берба“ у Општинску манифестацију „Опленачка 

берба“ („Службени гласник СО Топола“, број 9/2005, 22/2013 и 5/2014), 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 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Наративни и финансијски Извештај о спроведеној привредно туристичкој манифестацији 

,,Опленачка берба 2014“, који је донео Савет манифестације  „Опленачка берба 2014“ општине Топола. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-378/2014-05-I                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                   Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 29. став 2. и члана 30. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009; 88/2010; 

99/2011-др. Закон и 93/2012), 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 о раду Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 11/2008),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 18.12.2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

РЕГИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ - ТОРЦС 

  

Члан 1. 

  Општина Топола заједно  са градом Крагујевац и општинама Баточина, Лапово, Деспотовац, Рековац и Кнић, у 

својству суоснивача,  приступа оснивању Туристичке организације регије Централне Србије – ТОРЦС ( у даљем тексту: 

Организација) у циљу координираног развијања и унапређења туризма у регији Централне Србије. 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се председник општине Топола да у име општине Топола закључи Уговор о оснивању  

Организације из члана 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 

 За члана Скупштине Организације одређује се директор Туристичке организације „Опленац“ Топола. 

 

Члан 4. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                               

Број: 332-13/2014-05-I                                                                                                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                        

Дана: 18.12.2014. 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 члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Топола за период 01.01.-31.12.2014. године 

који је донео Штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 02.12.2014. године под бројем 82-49/2014-05. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-377/2014-05-I                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 18.12.2014. 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 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I      Даје се сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2015. годину 

који је донео Општински штаб на седници одржаној дана 05.12.2014. године под бројем 82-50/2014-05. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-376/2014-05-I                                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана  28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 

26. став  4. Одлуке о комуналним делатностима („Службени гласник СО Топола“, број 3/2006), 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 18.12.2014. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I    Даје се сагласност на Ценовник основних комуналних услуга-сакупљања и транспорта комуналног отпада 

са сеоског подручја општине Топола  почев од 01.01.2015. године, које пружа група понуђача А.С.А. ЕКО доо, број 

681/014 од 09.12.2014. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 404-153/2014-05-I 

Дана: 18.12.2014. године                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                 Живота Јовановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 59. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр.14/2008), а у вези члана 60. 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон и 41/09), 

           Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2015. годину 

 

          I     У решењу о образовању стручне  Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2015. годину број 020-156/2014-05-III од 21. 

05. 2014. године у тачки II уместо: „председник Комисије Драган Живановић, дипл. инж. пољопривреде“, треба да 

стоји: „председник Комисије Саша Томић, дипл. инж. пољопривреде“. 

 

        II       Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-368/2014-05-III 

Дана: 08.12.2014. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА         

                                                     Драган Живановић, с.р.    
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На основу члана 32. Статута ЈКСП „Топола“ број 788/2013 и 1498/2013, члана 58. тачка 13. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012) и Одлуке о зимском одржавању улица, 

општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19 од 

09.09.2014. године), Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донео је  

 

ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

(2014/2015 година) 

за зимско одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола 

 

Члан 1. 

У Програму рада зимске службе (2014/2015 година) за зимско одржавање улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине Топола (у даљем тексту: програм), на страни 3 у члану 8. речи „за 
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партију I ће изабрани понуђач бити накнадно одређен, по протеку рока за жалбу сходно ЗЈН и закључења уговора“ 

замењују се речима „за партију I са ЦСТР „ЛА Коп“ из Белосаваца, на основу закљученог уговора, број 4469/1.8 од 

12.11.2014. године“. 

Члан 2. 

У програму на страни 4 у члану 12, промењен је број мобилног телефона председника Мене заједнице Рајковац, 

који сада гласи „064/5123402“. 

Образложење 

 До измена у програму је дошло услед окончања поступка јавне набавке за партију I за вршење радова, као и 

због промене броја телефона председника МЗ Рајковац. 

 

Број: 4719/3.5 

Дана: 28.11.2014. године 

    

     Обрађивач                                                                                                                                                           

Дејан Дуњић, с.р.                                                                                                                                               Председник 

                                                                                                                                                                        Надзорног одбора                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    мр Марина Вуковић, с.р.                            
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На основу члана 42. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 49. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 11/2008 и 6/2013), члана 21. Одлуке о Општинском већу општине 

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

(,,Службени гласник СО Топола“ бр. 14/2008), Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину (,,Службени гласник 

СО Топола“, бр. 21/2013, 6/2014, 10/2014 и 21/2014) и чланова 8. и 17. Одлуке о зимском одржавању улица, општинских 

и некатегорисаних путева на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19/2014), 

  Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.12.2014. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ E 

 

1. Даје се сагласност на Измену Програма рада зимске службе (2014/2015 година) за зимско одржавање 

улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола број 4719/3.5 који је донео 

Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2014. године. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-52/2014-05-III                                                                                                                                    

Дана: 08.12.2014. године                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА         

                                                     Драган Живановић, с.р. 
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На основу члана 14. став 1. и 2. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник 

РС“, бр. 98/2010), 

 Општински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној дана 05.12.2014. године,  донео је  

 

О Д Л У К У 

о допуни Пословника Општинског штаба за ванредне ситуације 
 

Члан 1. 

У Пословнику Општинског штаба за ванредне ситуације број 110-15/2011-05 од 14.10.2011. године („Службени 

гласник СО Топола“, број 12/2011), у члану 3. после става 6. додаје се став 7. који гласи: „У изузетним и специфичним 

случајевима, седнице могу бити одржане и телефонским путем, о чему се сачињава записник који се на првој наредној 

седници Штаба доставља на усвајање“. 

Члан 2. 

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

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-55/2014-05                                                                                                                   

Дана: 05.12.2014. године                                                                                                                          КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      

                                                                                                                                                                     Драган Живановић, с.р. 
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