SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XIX

Број 16

Топола

25. септембар 2015. године

-1На основу члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 21.
Одлуке о општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013), а на предлог
Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола,
Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 25.09.2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЈАМА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
КОЈА МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ПОПУСТ У ЛИНИЈСКОМ ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Члан 1.
Право на попуст у линијском приградском превозу путника код одабраног превозника на територији општине
Топола могу остварити следеће категорије лица са инвалидитетом:
− Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I – X групе инвалидитета,
− Слепа лица, као и лица са другим видовима телесног оштећења у износу од 60-100%, утврђеног по основу
решења републичког фонда ПИО,
− Лица која имају право на пратиоца или на туђу негу и помоћ по основу решења надлежног органа.
Члан 2.
Право на попуст из члана 1. овог Правилника остварује се подношењем захтева за признавање права на попуст у
линијском превозу путника Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине
Топола.
Члан 3.
Уз захтев за издавање потврде подносе се фотокопије следећих докумената:
− важеће решење о групи инвалидитета,
− решењу о степену телесног оштећења,
− мишљење интерресорне комисије,
− решење о праву на туђу негу и решење о праву на својство пратиоца инвалидног лица,
− фотокопија обе стране личне карте корисника, односно родитеља или стараоца детета са инвалидитетом,
− доказ о степену сродства (извод из матичне књиге рођених или венчаних).
Члан 4.
Овлашћује се Председник Општине да донесе сва неопходна акта везана за остваривање права из члана 1. овог
Правилника.
Члан 5.
О спровођењу овог Правилника стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности
Општинске управе општине Топола.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-45/2015-05-III
Дана: 25.09.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-2На основу члана 64. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 1.
Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014 и 19/2015), члана 1.
Правилника о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. лист СРЈ“
бр.17/97 и 24/2000), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана
1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/2008 и 6/2013)
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.09.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРОЦЕНИ ТРЖИШНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак и начин за процену тржишне и књиговодствене вредности имовине у
јавној својини Општине Топола (у даљем тексту: вредност имовине).
Члан 2.
Тржишна вредност се дефинише као новчани износ за који имовина може бити размењена, на отвореном и
конкурентном тржишту, под нормалним околностима и добровољним путем (одсуство било каквих концесија или
принуде), у трансакцији између заинтересованих страна, које поседују разуман степен информисаности о релевантним
чињеницама.
Kњиговодствена вредност (садашња) се дефинише као износ по којем је нека имовина призната након одбитка
акумулиране амортизације и акумулираних губитака од умањења.
Члан 3.
Одређивање вредности појединачне непокретности јесте израчунавање вредности и уписивање податка о
вредности у базу података којом располаже Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинскоправне и послове евиденције и управљања имовином – Одсек евиденције и управљања имовином Општинске управе
општине Топола (у даљем тексту: надлежно Одељење) и у пословне књиге за сваку појединачну непокретност.
Вредност имовине се процењује и уписује за: земљиште, објекте, посебне делове објекта и др.
Члан 4.
Тржишну вредност имовине утврђује Комисија за процену вредности имовине у јавној својини Општине
Топола (у даљем тексту: Комисија), у складу са актом о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину, донетим од стране јединице локалне самоуправе, на
територији Општине Топола.
За имовину која није обухваћена актом из става 1. овог члана, процена тржишне вредности ће се вршити на
основу веродостојне документације добијене од надлежних органа, организација, установа и јавних предузећа чији је
оснивач Општина Топола.
У појединим случајевима, за које комисија није довољно квалификована, у зависности од предмета процене
биће ангажовани стручњаци релевантних области.
Члан 5.
Књиговодствену вредност утврђује Комисија на основу веродостојне документације добијене од надлежних
органа, организација, установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина Топола и применом Правилника о
номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. лист СРЈ“, бр.17/97 и
24/2000).
Члан 6.
Подаци неопходни за процену вредности непокретности преузимају се из централне базе података којом
располаже надлежно Одељење.
Допуна података се може вршити и повезивањем са базама података других органа и служби (локална пореска
администрација и сл.).
По извршеној процени непокретности врши се повезивање добијених вредности са подацима централне базе
података којом располаже надлежно Одељење и са просторним подацима (катастарским планом).
Члан 7.
Комисију именује Председник Општине Топола у складу са важећим правним актима.
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Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-44/2015-05-III
Дана: 25.09.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-3На 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 члана 29. Одлуке о
Општинској управи општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008, 15/2008 и 6/2013), уз сагласност
Општинског већа општине Топола,
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
ПРАВИЛНИК

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, 7/2014 и 9/2015), у члану 3. Правилника, у ставу 1. тачка 2. мења се и гласи: „Одељење за
комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином“.
Члан 2.
У члану 15. Правилника у тачки 20. код УСЛОВА речи „правне“ замењују се речима „економске“.
Члан 3.
У члану 16. Правилника у тачки 48. код УСЛОВА после речи „образовању“ ставља се зарез и бришу се речи: „и
положен испит за рад у органима државне управе“.
Члан 4.
У члану 17. Правилника у тачки 59. код описа посла алинеја 9. брише се, у истом члану у тачки 65. код описа
посла после алинеје 8 додаје се нова алинеја која гласи:
- пружа помоћ и обавља послове везане за регисрацију-пререгистрацију пољопривредних газдинстава, као и сву
потребну помоћ при попуњавању образаца пољопривредницима, са територије Општине Топола, ради остваривања
подстицајних средстава.
Члан 5.
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: 110-40/2015-05
Дана: 07.09.2015. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-4На 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 25.09.2015. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола бр. 110-40/2015-05 од 07.09.2015. године.
II

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-243/2015-05-III
Дана: 25.09.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
-5На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 14. став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Сл. гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014), 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 Аналитичке оцене стања
безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Тополе од 01.01. до 30.06.2015. године,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.09.2015. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Аналитичка оцена стања безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на
подручју ПС Тополе од 01.01. до 30.06.2015. године као у тексту подносиоца Министарства унутрашњих послова
Дирекција полиције – Полицијска управа у Крагујевцу – Полицијска станица Топола 03/39/15 бр. 1-20/15 од 11.08.2015.
године.
2.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-242/2015-05-III
Дана: 25.09.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

-6На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 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), члана 8. и 50. Пословника Општинског већа
општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008) у склопу разматрања захтева Средње школе „Краљ
Петар I“ у Тополи, за давање сагласности за увођење новог образовног профила,
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 25.09.2015. године донело је
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност Средњој школи „Краљ Петар I“ у Тополи за увођење новог образовног профила- МОДНИ
КРОЈАЧ за школску 2016/2017. годину.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се након верификовања наведених образовних
профила од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 61-32/2015-05-III
Дана: 25.09.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XIX

Број 16

25. септембар 2015.

страна 5

САДРЖАЈ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПРАВИЛНИК о категоријама лица са посебним потребама која могу остварити
право на попуст у линијском приградском превозу путника на територији
општине Топола

Страна 1.

ПРАВИЛНИК о процени тржишне и књиговодствене вредности имовине у јавној
својини општине Топола

Страна 2.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола

Страна 3.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Топола

Страна 3.

ЗАКЉУЧАК о усвајању Аналитичке оцене стања безбедности саобраћаја, услова
и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Топола
од 01.01. до 30.06.2015. године

Страна 4.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности Средњој школи „Краљ Петар I“ у Тополи за
увођење новог образовног профила- МОДНИ КРОЈАЧ
за школску 2016/2017.годину

Страна 4.
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Година XIX

Број 16

25. септембар 2015.

страна 6

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

