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10. јул 2017. године

-1На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(,,Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени
гласник СО Топола”, број 12/2008 и 6/2013) и члана 50. став 1. Пословника Општинског већа општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број 14/2008),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Топола, дана 10.07.2017. године,
усвојило је
ПРАВИЛНИК

о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Топола
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола
(,,Службени гласник СО Топола“, бр. 22/2016 и 1/2017) у члану 26. тачка 36. код УСЛОВА: после речи : „
положен државни стручни испит“ ставља се запета и додају речи: „положен испит за инспектора“
Члан 2.
У члану 28. тачка 69. после речи: „намештеник“ бришу се речи: „четврта“ и додају речи : „пета“. У тачки
70. После речи : „намештеник“ бришу се речи : „четврта“ и додају речи „пета“.
Члан 3.
У члану 30. тачка 75. код звања уместо: „саветник“ треба да стоји реч : „сарадник“. Код услова бришу
се речи : „стечено високо образовање из области природних наука на студијама II степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), или високо образовање
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је са
Законом изједначено са академским називом мастер, односно високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ“ и додају речи:“стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године“.
Члан 4.
Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-34/2017-05-III
Дана: 10.07.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-2На основу члана 76. став 1. и члана 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 142/2014, 103/2015 и 99/2016), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу
општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског
већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.07.2017. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
I Усваја се Извештај прихода и расхода буџета општине Топола за период 01.01. – 30.06.2017. године,
Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број: 4031/2017-03 од 07.07.2017. године.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-259/2017-05-III
Дана: 10.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-3На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), 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), у склопу
разматрања Извештаја Комисије за утврђивање процене оштећења од града на пољопривредним културама,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.07.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о утврђеној процени оштећења од града на пољопривредним културама у селу
Клока, на подручју општине Топола, дана 01.06.2017.године број: 020-228/1-2017-03 од 04.07.2017. године, као у
тексту подносиоца Извештаја – Комисије за утврђивање процене оштећења од града на пољопривредним
културама.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-261/2017-05-III
Дана: 10.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-4На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), 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), у склопу
разматрања Извештаја Комисије за утврђивање процене оштећења од мраза на пољопривредним културама,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 10.07.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о утврђеној процени оштећења од позног пролећног мраза на пољопривредним
културама на подручју општине Топола, дана 24.04.2017. године број 020-182/1-2017-03 од 04.07.2017. године, као
у тексту подносиоца Извештаја - Комисије за утврђивање процене оштећења од мраза на пољопривредним
културама.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-262/2017-05-III
Дана: 10.07.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-5На основу члана 20. став 1. тачка 9. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон), а у вези са члана 17, 19, 20. и 22. Закона о улагањима
(„Службени гласник РС“, број 89/2015), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број
11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник СО Топола“
број 12/2008 и 6/2013) и члана 2. и 50. Пословника Општинског већа („Службени гласник СО Топола“, број
14/2008),
Општинско веће Општине Топола на седници одржаној дана 10.07.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ

о образовању Пројектног тима за улагања и инвестиције од локалног значаја
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Образује се Пројектни тим за улагања и инвестиције од значаја за Општину Топола.
У пројектни тим из тачке 1. се именују:
1-МИЛОРАД ТРИФУНОВИЋ, Помоћник Председника општине, за РУКОВОДИОЦА пројектног тима
2-МИЛИЦА СТАНИШИЋ, Начелник Општинске управе за усмеравање рада чланова пројектног тима
запослених у Општинској управи,
3-ЗОРА НЕДОВИЋ, Координатор локалног економског развоја за КООРДИНАТОРА Пројектног тима
4-ЗОРАН ИЛИЋ, Општински правобранилац, за ПРАВНОГ ЗАШТИТНИКА имовинских права и интереса
општине,
5-БРАТИСЛАВ НИКОЛИЋ, Руководилац Одељења за инспекцијске послове, изградњу и комуналне
делатности, за усаглашавање улагања/инвестиција са расположивим земљишним и инфраструктурним
ресурсима и послове инспекцијског надзора,
6-ТАЊА ЦВЕТКОВИЋ, Директор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Топола“ Топола за реализацију
прикључења објеката на комуналну инфраструктуру и давање свих информација пројектном тиму у вези
комуналне инфраструктуре,
7-ИВАНА БЛАЖИЋ – ШЕВИЋ, Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином за реализацију свих
процеса обједињене процедуре и давање свих потребих информација пројектном тиму у вези грађевинскоурбанистичких, имовинско - правних послова и остваривања права прописаних Законом о планирању и
изградњи,
8-ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ, Сарадник за послове саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електро водова за
давања свих информација пројектном тиму у вези саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електро водова из
надлежности Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове
евиденције и управљања имовином,
9-ЈАСНА МИЉКОВИЋ, Руководилац Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности за
давање свих информација и анализа пројектом тиму у области буџета, финансија, пореских олакшица за
пореске обвезнике, привреде, друштвених делатности и јавних набавки,
10-ДУШИЦА ИЛИЋ – НЕДИЋ, Саветник за послове заштите животне средине за реализацију послова из
области заштите животне средине и давање свих потребих информација пројектном тиму у области
заштите животне средине,
11-НЕМАЊА КОСТИЋ, сарадник на пројектима Одељења за локални економски развој, за заменика
Координатора пројектног тима.
Задатак Пројектног тима је да пружи стручну помоћ улагачу/инвеститору у циљу благовременог и
ефикасног остварења улагања/инвестиције и обезбеђивања улагачу/инвеститору, у што краћем року,
добијање неопходних докумената, података и информација, дозвола, решења и других аката која су
потребна за ефикасно и благовремено остварење улагања/инвестиције као и да Канцеларији за локални
економски развој доставља све податке ради сачињавања евиденције улагања/инвестиција у складу са
чланом 21. Закона о улагањима.
Питања рада Пројектног тима се регулишу Пословником о раду пројектног тима, а у складу са правилима
о начину рада које уређује Развојна агенција Србије и Општинска управа Општине Топола.
Овлашћује се Председник општине Топола да донесе сва акта потребна за реализацију овог решења
односно за реализацију улагања/инвестиција.
Административно-техничке послове за пројектни тим и за улагаче/инвеститоре ће обављати Општинска
управа општине Топола - Канцеларија за локални економски развој, Одељење за привреду, буџет, трезор и
друштвене делатности и Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинскоправне и послове евиденције и управљања имовином.
О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности,
Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и
управљања имовином и Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Топола.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења је 17, 19, 20. и 22. Закона о улагањима („Службени гласник РС“, број
89/2015) којима је предвиђено да јединице локалне самоуправе могу, на захтев улагача, за одређена улагања од
локалног значаја да образују пројектни тим којим руководи лице које одреди јединица локалне самоуправе, а који
чине запослени у јединици локалне самоуправе, који испуњавају услове за подршку улагањима.
Правни основ за доношење овог решења садржан је и у члану 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон), којим је предвиђено да
се локална самоуправа стара о унапређењу општег оквира за привређивање и локални економски развој на својој
територији.
С обзиром на испуњеност услова и потребу да општина пружа стручну помоћ улагачу/инвеститору у циљу
благовременог и ефикасног остварења улагања/инвестиције, и обезбеђивања улагачу/инвеститору, у што краћем
року, добијање неопходних докумената, података и информација, дозвола, решења и аката потребна за ефикасно и
благовремено остварење улагања, доноси се решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-291/2017-05-III
Дана: 10.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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