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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 72. 

став 2. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 19. и 29. Одлуке о 

Општинској управи („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008, 15/2008 и 6/2013), уз сагласност Општинског већа 

општине Топола,  

Начелник Општинске управе општине Топола, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама  

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  

у Општинској управи општине Топола 
 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2011, 4/2011 - исправка, 9/2011, 13/2011, 5/2012, 17/2012, 7/2013, 14/2013 

- исправка, 18/2013 и 7/2014) у члану 13. у тачки 1. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области 

првне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалилстичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се 

речима: „стечено високо образовање из научне области правне струке на основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 

(високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“.  

У тачки 2. код описа посла после алинеје 11. додаје се нова алинеја која гласи: „поступа у предметима, 

припрема и доноси акта (решења, закључке, уверења) из делокруга описа послова“. Код услова речи: ,,стечено високо 

образовање из области правне науке на студијама првог степена, (односно академске студије, основне струковне 

студије), односно на студијама у трајању до 3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из правне 

струке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно 

завршен први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“.  

У тачки 8. код услова речи: „високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу 

друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера и 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, 1 година радног искуства, 

или 4 степен стручне спреме друтшвеног смера“ замењују се речима: „стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до 3 године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, 1 година 

радног искуства“. 

У тачки 9. код услова речи: „високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу 

друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера 

положен посебан стручни испит за матичара, 5 година радног искуства“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до 3 године, положен посебан стручни испит за матичара овлашћење за обављање 

послова матичара, 1 година радног искуства“. 

У  тачки 10. код описа послова, после алинеје 8. додаје се нова алинеја која гласи: „поступа у предметима, 

припрема и доноси акта (решења, закључке, уверења) из делокруга послова. Код услова речи: „стечено високо 

образовање из научне области економске науке првог степена (академске студије, основне струкове), односно на 

основним студијама у трајању до 3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из економске струке на 
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основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен 

први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

 

Члан 2. 

У члану 14. тачка 12. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правних или 

архитектонских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалиситичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, 

замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области правне или архитектонске струке на основним 

академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању)“. 

У тачки 13. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области географске или архитектонске 

науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се 

речима: „стечено високо образовање из научне области географске или архитектонске  струке на основним академским 

студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању)“. 

У тачки 14. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области природних или теничких науке 

на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се 

речима: „стечено високо образовање из научне области природних или техничких наука на основним академским 

студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању), положен испит за рад у органима државне управе“. 

У тачки 15. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог 

степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области правне струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 16. код описа послова после алинеје 13. додају се две нове алинеје које гласе: „оверава техничку 

документацију за саобраћајне пројекте, доноси акта (решења, закључке, уверења) из делокруга посла“.  

Код услова речи:„стечено високо образовање из саобраћајне струке на студијама првог степена (академске 

студије, основне струковне), односно на студијама у трајању до 3 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области саобраћајне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова или струковним студијама, односно завршен први степен на основним студијама или више образовање на 

основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 18. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области архитектонске науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области архитектонске струке  на  основним академским студијама у обиму најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању). 

У тачки 19. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог 

степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо образовање из 

научне области правне струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању). 

У тачки 20. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске  струке  на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању“). 
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Члан 3. 

У члану 15. у тачки 20. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области правне струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 21. код услова речи: „VII степен стручне спреме висока школа економског смера“ замењује се 

речима: „стечено високо образовање из научне области економске струке на  основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 

(високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 23. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске  струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 27. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 27а. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске струке  на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању), положен 

испит за рад у органима државне управе“. 

У тачки 28. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске струке  на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању“). 

У тачки 30. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основим 

академским студијама првог степена“, замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области  друштвене 

струке на основним академским студијама   у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно 

завршен први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 32. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области пољопривредне науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области пољопривредне  струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 33а. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области правне струке  на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 34. код описа послова после алинеје 9. додаје се нова алинеја која гласи: „поступа у предметима, 

припрема и доноси акта из области делокруга посла“. Код услова речи: „стечено високо образовање из научне области 

социјалне науке на студијама првог степена (акадамеске студије, основнне струковне) односно на основим студијама у 
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трајању до 3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области  социјалне струке на 

основним академским студијама  у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен 

први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачи 36. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области друштвене или економске науке 

на студијама првог степена (академске студије, основне струковне студије) односно на основним студијама у трајању 

до 3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области друштвене струке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен први степен 

на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 37. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ стечено високо образовање из научне области 

економске науке на студијама првог степена (академске студије, основним струковим студијама), односно на  основним 

студијама у трајању до 3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области економске 

струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању/стечено високо образовање из научне области економске струке на 

основним академским студијама  у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен 

први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 38. код услова после речи: „положен стручни испит за рад у органима државне управе“ додају се 

речи: „и положен испит за јавне набавке“. 

У тачки 39. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области економске струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 40. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економских наука на студијама 

првог степена (академске студије, основне струковне) односно на основним студијама у трајању до 3 године“ 

замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области економске струке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен први степен на основним 

студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 41. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области економске или правне  струке на  основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 

(високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 42. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области правне  струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

 

Члан 4. 

У члану 16. код тачке 44. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области економске или 

правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се 

речима: „стечено високо образовање из научне области економске или правне  струке на  основним академским 

студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању)“. 

У тачки 45. код услова речи: „VII-1 степен стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломирани 

правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године са положеним 

стручним испитом за раду органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе и има најмање 5 

година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установама или органима јединице 

локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима, лице са стеченим 

образовањем из члана 8. став 2. Закона о основамма система образовања и васпитања, положеним стручним испитом у 
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области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника са најмање 5 година радног 

искуства у области образовања и васпитања као и државним стручним испитом“ замењују се речима: „лице са 

завршеним мастер академским студијама у области правних наука, са претходно завршеним основним академским 

студијама у овој области, или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10-ог септембра 2005. године са положеним 

стручним испитом за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе и који има 

најмање 5 година искуства у државним органима, органима аутономске покрајине, установи или органима јединице 

локалне самуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима. 

Лице са стеченим образовањем из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и 

положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника 

са најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања као и државним стручним испитом“. 

У тачки 46. код услова речи: „VII степен стручне спреме специјалистичке струковне студије другог степена, 

висока техничка школа струковних студија“ замењује се речима: „стечено високо образовање из научне области 

грађевинске струке на  основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања 

на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 47. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области саобраћајне науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области саобраћајне струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

 У тачки 48. код радног места комунални инспектор-координатор брише се реч ,,координатор“. Код услова 

речи: „висока школа друштвеног смера“ замењује се речима: „стечено високо образовање из научне области   

друштвене струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања 

на снагу Закона о високом образовању и положен испит за рад у органима државне управе“. 

У тачки 49. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области природне или техничке науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“, замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области природне или техничке струке на основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 

(високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  и  

положен испит за рад у органима државне управе“. 

Члан 5. 

У члану 17. тачка 52. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено 

високо образовање из научне области правне  струке на  основним академским студијама, у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачка 53. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог 

степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области правне струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 54. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог 

степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области правне струке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 55. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области техничке-информатичке науке на 

студијама првог степена“ (академске студије, основне струковне студије) односно на основним студијама у трајању до 

3 године“ замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области  техничке-информатичке струке на 
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основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова или струковним студијама, односно завршен 

први степен на основним студијама или више образовање на основним студијама у трајању до 3 године“. 

У тачки 56. код услова речи: „стечено високо образовање у образовном научном пољу друштвено-

хуманистичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“   

замењују се речима: „стечено високо образовање из научне области друштвене струке на  основним академским 

студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању)“. 

У тачки 59. код описа послова, после алинеје 8. додаје се нова алинеја која гласи: „пружа помоћ у обавља 

послове везаних за регистрацију – пререгистрацију пољопривредних газдинстава, као и сву потребну помоћ при 

попуњавању образаца пољопривредницима са територије Општине ради остваривања подстицајних средстава“. 

 

Члан 6. 
У члану 18. у тачки 67. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области народне одбране на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима:  

„стечено високо образовање из научне области народне одбране на основним академским студијама у обиму најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању)“. 

У тачки 68. код услова речи: „стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог 

степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“ замењују се речима: „стечено високо 

образовање из научне области у образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука на  основним академским 

студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 године (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању)“. 

Члан 7. 

Овај Правилник је донет када на исти да сагласност Општинско веће општине Топола, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА           

ОПШТИНЕ ТОПОЛА            

Број: 110-32/2015-05 

Дана: 26.06.2015. године                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                                   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                                                                                     Милица Станишић, с.р.   
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 59. став 

1. тачка 5. и члана 72. став 2. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 

19. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008 и 15/2008), члана 21. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. став 1. тачка 5. и 

члана 50 став 1. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у 

склопу разматрања Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Топола,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2015. године, донело  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола бр. 110-32/2015-05 од 26.06.2015.  године. 

 

II    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 110-34/2015-05-III                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 29.06.2015. године                                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                      Драган Живановић, с.р.                                                                      
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНA ТОПОЛА ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу 

Број: 031-19/2015-05 

Дана: 05.06.2015. године 

      Т  О  П  О  Л  А 

                  

На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и 

„Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним 

односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001 

(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука 

УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),  

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

              Даје се овлашћење СЛАВИЦИ ПРОКИЋ ЈМБГ (2409958726611) правнику, на радном месту: радни односи и 

персоналне евиденције у Одељењу за општу управу у Општинској управи општине Топола, да може водити управни 

поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за послове радних 

односа и персоналних евиденција.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

           Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и  

решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему. 

           У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано: ,,За вођење управног поступка и одлучивање о правима 

и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању од три године“. 

           Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа 

државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење 

послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење 

решења у управном поступку и канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења када 

врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономских покрајина, општина, градова и града Београда у 

њиховом делокругу. 

           У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Славица Прокић 

испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о правима 

и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за  послове радних односа и персоналних евиденција у 

Општинској управи општине Топола. 

           На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: Против овог решења запослена може поднети приговор начелнику Општинске управе општине 

Топола у року од 8 дана од дана пријема.                                                                                 

           Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”. 

   

Руководилац одељења 

Рајка Росић, дипл. правник, с.р.                                                                                                              

                                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 

                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНA ТОПОЛА ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу 

Број: 031-21/2015-05 

Дана: 05.06.2015. године 

      Т  О  П  О  Л  А 

                  

  На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и 

„Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним 
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односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001 

(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука 

УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),  

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

              Даје се овлашћење ДЕЈАНУ МАРКОВИЋ ЈМБГ (1003974721611) струковном економисти , на радном месту: 

послови вођења бирачког списка у Одељењу за општу управу у Општинској управи општине Топола, да може водити 

управни поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за послове 

вођења бирачког списка.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

           Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и 

решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему. 

           У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано: ,,За вођење управног поступка и одлучивање о правима 

и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању од три године“. 

           Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа 

државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење 

послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење 

решења у управном поступку и канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења када 

врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономских покрајина, општина, градова и града Београда у 

њиховом делокругу. 

           У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Дејан Марковић 

испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о правима 

и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за  послове вођења бирачког списка у Општинској 

управи општине Топола. 

           На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: Против овог решења запослени може поднети приговор начелнику Општинске управе 

општине Топола у року од 8 дана од дана пријема.                                                                                 

           Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

Руководилац одељења 

Рајка Росић, дипл. правник, с.р.                                                                                                            НАЧЕЛНИК 

                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНA ТОПОЛА ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу 

Број: 031-20/2015-05 

Дана: 05.06.2015. године 

      Т  О  П  О  Л  А 

                  

              На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и 

„Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним 

односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001 

(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука 

УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),  

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

              Даје се овлашћење ДРАГАНУ СТОЈАНОВИЋ ЈМБГ (0312977721611) инжењер саобраћаја за друмски и 

градски саобраћај, на радном месту: Послови саобраћаја и инфраструктуре, ПТТ и електроводова у Одељењу за 

комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско –правне и послове евиденције и управљања имовином у 
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Општинској управи општине Топола, да може водити управни поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких 

и правних лица из надлежности Одељења за послове саобраћаја и инфраструктуре, ПТТ и електроводова. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

           Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и 

решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему. 

           У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано:,,За вођење управног поступка и одлучивање о правима 

и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању од три године“. 

           Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа 

државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење 

послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење 

решења у управном поступку и канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења када 

врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономских покрајина, општина, градова и града Београда у 

њиховом делокругу. 

           У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Драган 

Стојановић испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и 

одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за  послове саобраћаја и 

инфраструктуре, ПТТ и електроводова у Општинској управи општине Топола. 

           На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: Против овог решења запослени може поднети приговор начелнику Општинске управе 

општине Топола у року од 8 дана од дана пријема.                                                                                 

           Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”. 

   

Руководилац одељења 

Рајка Росић, дипл. правник, с.р.                                                                                                            НАЧЕЛНИК 

                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНA ТОПОЛА ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу 

Број: 031-17/2015-05 

Дана: 05.06.2015. године 

      Т  О  П  О  Л  А 

                  

                На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 

и „Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним 

односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001 

(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука 

УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),  

Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

              Даје се овлашћење ДАНИЈЕЛИ ПЕТРОВИЋ ЈМБГ (1608973726619) економисти на радном месту: Послови 

за утврђивање и контролу пореских и других обавеза у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности 

– Одсек Локалне пореске администрације у Општинској управи општине Топола, да може водити управни поступак и 

одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности  послова Локалне пореске администрације 

у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности утврђеној Законом и одлуком Општинске управе. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

           Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и 

решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему. 

           У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано: ,,За вођење управног поступка и одлучивање о правима 

и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на  
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студијама у трајању од три године“. 

           Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа 

државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење 

послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење 

решења у управном поступку и канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења када 

врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономских покрајина, општина, градова и града Београда у 

њиховом делокругу. 

           У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Данијела 

Петровић испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања 

о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Локалне пореске администрације у Одељењу за 

привреду, буџет, трезор и друштвене делатности. 

           На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: Против овог решења запослена може поднети приговор начелнику Општинске управе општине  

Топола у року од 8 дана од дана пријема.                                                                                 

           Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

Руководилац одељења 

Рајка Росић, дипл. правник, с.р.                                                                                                             НАЧЕЛНИК 

                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНA ТОПОЛА ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за општу управу 

Број: 031-18/2015-05 

Дана: 05.06.2015. године 

      Т  О  П  О  Л  А 

                  

                На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 

и „Службени гласник РС”, број 30/2010), члана 84. став 3. и члана 86. став 2. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), члана 2. став 1. и члана 71. став 2. и 3. Закона о радним 

односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98 (др. закон), 49/99 (др. закон), 34/2001 

(др. закон), 39/2002, 49/2005 (одлука УСРС), 79/2005 (др. закон), 81/2005 (исп.), 83/2005 (др.закон) и 23/2013 (одлука 

УСРС) и члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013),  

               Начелник Општинске управе општине Топола,  доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 Даје се овлашћење ВЕРИЦИ ПЕРИЋ ЈМБГ (1009957726616) социјалном раднику, на радном месту: 

Оператер за послове у области друштвене бриге о деци, социјалне  и борачко инвалидске  заштите у Одељењу за 

привреду, буџет, трезор и друштвене делатности у Општинској управи општине Топола, да може водити управни 

поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за послове у области 

послова у области друштвене бриге о деци, социјалне  и борачко инвалидске  заштите. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

            Чланом 285. Закона о општем управном поступку прописано је да се овлашћење за предузимање радњи и 

решавања у управном поступку може дати запосленом који има прописану стручну спрему. 

            У члану 84. став 3. Закона о државној управи прописано: ,,За вођење управног поступка и одлучивање о 

правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен државни службеник који има стечено високо 

образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од три године“. 

            Закон о државној управи у члану 86. став 2. прописује да се одредбе овог Закона о начелима деловања органа 

државне управе, јавности рада и односима са грађанима, положеном државном стручном испиту потребном за вршење 

послова државне управе, школској спреми потребној за добијање овлашћења за вођење управног поступка и доношење 

решења у управном поступку и канцеларијском пословању, сходно се примењују на све имаоце јавних овлашћења када 

врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономских покрајина, општина, градова и града Београда у 

њиховом делокругу. 

            У поступку доношења овог решења начелник Општинске управе општине Топола утврдио је да Верица Перић 

испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о правима 
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и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за  послове у  области друштвене бриге о деци, 

социјалне  и  борачко инвалидске  заштите у Општинској управи општине Топола. 

            На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: Против овог решења запослена може поднети приговор начелнику Општинске управе општине 

Топола у року од 8 дана од дана пријема.                                                                                 

            Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”. 

 

Руководилац одељења 

Рајка Росић, дипл. правник, с.р.                                                                                                              

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК 

                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014), 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), Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 25/2014 и 5/2015), у складу са Одлуком Општинског већа општине Топола о расписивању конкурса за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  на територији Општине 

Топола у 2015. години, број 020-109/2015-05-III од дана 30.03.2015. године, а на предлог Комисије за оцењивање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Топола у 2015. години 

образоване Решењем председника општине Топола број 020-147/2015-05 од 21.05.2015. године,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 29.06.2015. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног информисања  

на територији општине Топола у 2015. години 
 

 

1. Средства у износу 1.900.000,00 динара распоређују се за реализацију следећих пројеката: 

 

Подносилац пројекта Место Назив пројекта Износ 

Електронски медији 

Агенција за услуге, рекламе и 

пропаганде ,,БРАФ,, - Радио ИФМ 

 

Топола 

 

,,Топола јуче, данас, сутра“ 

 

450.000,00 дин. 

РТВ ,,Сунце,, д.о.о. Аранђеловац ,,Топола на длану“ 400.000,00 дин. 

 

Удружење грађана ,,Хелпх“ 

 

Младеновац 

,,Опште информисање 

локалне заједнице“ 

 

300.000,00 дин. 

РТВ ,,Канал 9“ д.о.о. Крагујевац ,,Разгледница“ 200.000,00 дин. 

РТВ ,,Јасеница“ д.о.о. С. Паланка ,,Данас у Тополи“ 130.000,00 дин. 

Агенција за продукцију, маркетинг и 

информисање  

,,Ар Прес“ 

 

   

Аранђеловац 

 

,,Село, добро јутро“ 

 

   100.000,00 дин. 

Штампани медији 

Агенција за консалтинг и менаџмент 

,,Паланка инфо,, (,,Паланачке 

независне новине“) 

 

 

С. Паланка 

 

,,Топола камером и пером“ 

 

 

150.000,00 дин. 

Привредно друштво за новинску 

издавачку делатност ,,Јавност“ д.о.о. 

 

Крагујевац 

 

,,Из Тополе-за Тополу“ 

 

170.000,00 дин. 

 

2. Нису подржани следећи пројекти: 

 

Подносилац пројекта Место Назив пројекта 

Електронски медији 

 

РТВ ,,Флеш“ 

 

Аранђеловац 

 

,,Топола на длану“ 

Студио за видео продукцију 

 „Ча видео“ 

 

Чачак 

Информисање грађана на 

Порталу ,,Глас западне Србије“ 
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3. Ово решење је коначно. 

 

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

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014) и Одлуке о  

буџету општине Топола за 2015. годину (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 25/2014 и 5/2015), Општинско веће 

општине Топола је донело Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања на територији Општине Топола у 2015. години,  број 020-109/2015-05-III од дана 

30.03.2015. године, на основу које је расписан конкурс у периоду од 24.04.2015. до 09.05.2015. године. 

На Конкурс се пријавило 10 учесника. Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Топола у 2015. години образована Решењем председника општине 

Топола број 020-147/2015-05 од 21.05.2015. године размотрила је приспеле пројекте. На основу циљева и критеријума 

наведених у конкурсу, Комисија је Општини Топола доставила Записник са предлогом одлуке о расподели средстава по 

Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

Општине Топола  у  2015. години.  

На основу Предлога Комисије и сопственог увида у приспеле пројекте, Општинско веће општине Топола је 

одлучило као у диспозитиву решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се 

покренути управни спор пред Управним судом 

у року од 30 дана од дана достављања решења 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        

Број: 401-530/2015-05-III                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 29.06.2015. године                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                    Драган Живановић, с.р 

                             

-9- 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС”, број 129/2007 ) и 

члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), 

Председник општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Образује се Савет 43. Сликарске колоније у Липовцу (у даљем тексту: Савет). 

 

II    У Савет из тачке I  овог решења именују се: 

За председника:  

         Драган Живановић  председник општине Топола, 

 

За чланове Савета:  

1. Раша Аврамовић, председник МЗ Липовац, 

2. Љиљана Тодоровић, директор Туристичке организације ,,Опленац“, 

3. Мирољуб Марковић, директор Културног центра Топола, 

4. Тања Мићић, радник Културног центра Топола,  

5. Жељко Ђорђевић, домаћин из Липовца и 

6. Данка Јовановић, домаћин из Липовца. 

 

III   Задатак Савета је да обави све припремно организационе послове везане за одржавање 43. Сликарске  

колоније у Липовцу. 

 

IV   Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНA ТОПОЛА 

Број: 020-172/2015-05 

Дана: 15.06.2015. године                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

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

 

 

  

1. 
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији  

и систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола 
Страна 1. 

 
 

 

2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама  

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Топола        Страна 6. 

 
 

3. 
РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Славици Прокић 

       Страна 7. 

 
 

4. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Дејану Марковић Страна 7. 

 
 

 

5. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Драгану Стојановић Страна 8. 

 
 

 

6. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Данијели Петровић Страна 9. 

 
 

 

7. РЕШЕЊЕ  о давању овлашћења Верици Перић Страна 10. 

 
 

 

8. РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области јавног  

информисања на територији општине Топола у 2015. години Страна 11. 

 
 

 

9. РЕШЕЊЕ о образовању Савета 43. Сликарске колоније у Липовцу Страна 12. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


