SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XXI

Број 13

Топола

23. август 2017. године

-1На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(,,Службени гласник РС“, број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерила за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр.
88/2016), 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 23.08.2017. 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, 1/2017 и 10/2017) у члану 26. тачка 49. „брише се“.
Члан 2.
У члану 27. после тачке 65. додаје се нова тачка 56а. која гласи: ,,туристички инсепектор“.
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга
уређеним Законом о туризму. Утврђује идентите запослених код привредних друштава, предузетника, другог
правног лица или страног правног лица која обављању делатности и пружају услуге уређене Законом. Утврђује
идентите лица које обавља угоститељску делатности у објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству увидом у личне исправе, врши проверу издатог решења о разврставању у категорију објеката.
Проверава истицање и придржавање прописаног радног времена. Проверава наплату и уплату боравишне таксе,
обавља и друге послове прописане Законом.
УСЛОВИ: Стечено високо образовање област економско-туристичка на основним академским студијама у обиму
од 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 или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора и најмање 3 године радног искуства у струци.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-37/2017-05-III
Дана: 23.08.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-2На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014др.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 Прелиминарног Извештаја Комисије за утврђивање процене оштећења од града на пољопривредним
културама,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 23.08.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Прелиминарни Извештај о глобалној процени штете од елементарне непогоде – града на
пољопривредним културама на делу територије општине Топола, дана 12. августа 2017. године, број 217-16/201703 од 21.08.2017. године, као у тексту подносиоца Извештаја Комисије за утврђивање процене оштећења од града
на пољопривредним културама на делу територије општине Топола.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 320-254/2017-05-III
Дана: 23.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-3На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 1. став 2. и члана 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних
непогода („Службени гласник РС“, бр. 50/1992), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Топола (,,Службени гласник
СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 82-24/2017-05 од
16.08.2017. године,
Председник општине Топола, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
О УКИДАЊУ ванредне ситуације на угроженом делу територије општине Топола, које обухвата подручја
насељених места (Крћевац, Загорица, Белосавци, село Топола, Липовац, Винча и Д. Шаторња) због елементарне
непогоде – града са ветром која је захватила општину 12.08.2017.године у поподневним и вечерњим часовима.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
Образложење
Део територије општине Топола, дана 12.08.2017. године, у поподневним и вечерњим часовима захватила
је елементарна непогода где је услед дејства града праћеног јаким ветром дошло до огромних штета на воћарским
и пољопривредним културама.
Имајући у виду достављене прелиминарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење
Одлуке да се на делу територије општине Топола, наведеног у члану 1. ове Одлуке, укине ванредна ситуација.

ОПШТИНА ТОПОЛА
Број: 217-18/2017-05
Дана: 16.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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САДРЖАЈ
1.

2.

3.

ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Топола

Страна 1.

РЕШЕЊЕ о усвајњу Прелиминарног Извештаја о глобалној процени штете од
елементарне непогоде – града на пољопривредним културама на делу територије
општине Топола

Страна 2.

ОДЛУКА о укидању ванредне ситуације на угроженом делу територије општине
Топола, које обухвата подручја насељених места (Крћевац, Загорица, Белосавци,
село Топола, Липовац, Винча и Д. Шаторња)

Страна 2.
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА. Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/6811-017. Факс: 034/6811-771
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

