SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 17

Топола

9. септембар 2016. године

-1На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола”, број 10/2005), члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
,,РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ”
Члан 1.
Додељује се за изузетне резултате и допринос развоју општине Топола награда
,,Рођење Пресвете Богородице”:
1. Чепурин Александру Васиљевич - Aмбасадору Руске Федерације у Републици Србији,
2. Зорани Михајловић, министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади РС,
3. Основној школи ,,Живко Томић“ Доња Шаторња.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-276/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-2На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања Општине Топола (,,Службени гласник СО
Топола”, број 10/2005), члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА
Члан 1.
Додељују се за помоћ у развоју општине Топола ЗАХВАЛНИЦЕ:
1. Драгомиру Карић, народном посланику у Скупштини РС,
2. ,,Јавном предузећу - Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола,
3. Славиши Ковачевић , тренeру ФК ,,Карађорђе“,
4. Снежани Маринковић, инжењеру металургије из Тополе,
5. Милошу Станковић, ученику Средње школе ,,Краљ Петар I“ у Тополи,
6. Момчилу Ђорђевић, пољопривредном произвођачу из Жабара,
7. Светозару Јевђић, из Тополе,
8. Трговини ,,Симић“ из Белосаваца и
9. Предрагу Филиповић, главном и одговорном уреднику Агенције за услуге, рекламе и пропаганде „Браф“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-275/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-3На основу члана 32. тачка 8. - Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.
закон), члана 5. став 3. и члана 8. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 1. став 1. и
члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС“ бр. 103/2015), члана 29. став 1.
тачка 8. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, број: 11/08 и 6/13), и члана 98. Пословника о раду
Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола”, број: 12/08),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА, ПОСТОЈАЊА И БРИСАЊУ
,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ ЈП ТОПОЛА
И ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА, ОБАВЕЗА И ПОСЛОВА ,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ ЈП ТОПОЛА НА ОПШТИНУ ТОПОЛА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се престанак рада и постојања ,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ ЈП ТОПОЛА, брисање Јавног предузећа из Регистра привредних друштава и преузимање права,
обавеза и послова ,,ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА“ ЈП ТОПОЛА на
општину Топола, оснивача Јавног предузећа.
Члан 2.
Престаје са радом и постојањем 10. новембра 2016. године, ,,Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине
Топола“ ЈП Топола, основано Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско
земљиште и изградњу (,,Сл. гласник СО Топола“, бр. 6/2013, 15/2013 – пречишћен текст и 16/2016) са седиштем у
Тополи, у ул. Принца Томислава Карађорђевића бр. 2, уписана у Регистар Агенције за привредне регистре са матичним
бројем 17030604 и чији је порески идентификациони број 101225187,(у даљем тексту: Дирекција).
Члан 3.
Права, обавезе и послови Дирекције настала на име и за рачун Дирекције закључно са 10.новембром 2016.
године од 11. новембра 2016. године у целини прелазе на општину Топола, оснивача Јавног предузећа.
Општина Топола даном престанка рада и постојања Дирекције од 11.новембра 2016. године ступа на место
Дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.
Члан 4.
Права оснивача остварује орган општине Топола – Скупштина општине Топола.
Члан 5.
Обавезује се Општинска управа општине Топола да:
1. Изврши послове везане за престанак рада и постојања Дирекције у правном поретку Републике
Србије,
2. Попише и преузме од Дирекције непокретне и покретне ствари, предмете и архиву
Члан 6.
Обавезе из члана 3. Одлуке од 11. новембра 2016. године измириваће се из средстава буџета општине Топола са
раздела 3. Општинска управа општине Топола, Одлуке о буџету општине Топола за 2016. годину.
Члан 7.
Послови Дирекције одређени одлукама Скупштине општине Топола почев од 11. новембра 2016. године
вршиће се у складу са одлукама које ће донети оснивач - Скупштине општине Топола.
Члан 8.
Теретне уговоре, на терет буџета општине Топола, закључиване од стране Дирекције, почев од 11.новембра
2016. године закључује председник Општине Топола.
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Члан 9.
Крајњи рок за престанак радног односа запосленима у Дирекцији је 10. новембар 2016. године.
Обавезује се Општинска управа општине Топола да у циљу решавања радно правног статуса запослених у
Дирекцији спроведе процедуру интерног конкурса у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову
материју.
Запосленима у Дирекцији који нису на сталном раду у Дирекцији, радни однос има престати најкасније са 10.
новембром 2016. године.
Члан 10.
На дан 10. новембар 2016. године престаје да важи Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за грађевинско земљиште и изградњу (,,Сл. гласник СО Топола“, бр. 6/2013, 15/2013 – пречишћен текст и
16/2016).
На дан 10. новембра 2016. године брисаће се Дирекција из Регистра привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-274/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-4На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 54/2011)
члана 30. Закона локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр 129/2007 и 83/2014), члана 26, 27. и 108. Статута
Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола (,,Сл.
гласник СО Топола“ број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ

о престанку мандата одборника
Скупштине општине Топола
Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Топола одборници
Рајки Митровић изабраној са изборне листе Александар Вучић - Драган Јовановић - Топола побеђује на
изборима одржаним 24. априла 2016. године, пре истека времена на које је изабрана због постављења на функцију
Помоћника Председника Општине за област локалне самуправе.
Мандат одборника престаје даном постављења на функцију, односно 01.09.2016. године.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-277/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-5-

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона
о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 25. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник
СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 5. и 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“,
број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
ОДЛУКУ
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Општине Топола изабраном на изборима одржаним 24. априла
2016. године Љубинки Ристић из С. Тополе - Љубесело, са листе Александар Вучић - Драган Јовановић - Топола
побеђује.
Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању
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мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-111/2016-05-I од 10.05.2016. године.
Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 09.09.2016. године.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-158/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-6На основу члана 56. Закона о локалним изборима (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 54/2011), члана 31. Закона
о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС, број 129/2007), члана 25. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник
СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 5. и 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“,
број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
ОДЛУКУ
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Оштине Топола изабраном на изборима одржаним 24. априла
2016. године Драгану Николић из Горње Трешњевице, са листе Александар Вучић - Драган Јовановић - Топола
побеђује.
Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању
мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-111 /2016-05-I од 10.05.2016. године.
Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 09.09.2016. године.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020- 157/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-7На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 ), чланова
45. став 2. и 108. Статута општине Тoпола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и чланова 17. став 7. 23.
став 2. и 25. став 1. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 12/08),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу Заменика председника Скупштине општине Топола
I
Разрешава се дужности Заменика Председника Скупштине општине Топола Живота Јовановић из Тополе,
изабран за Заменика председника Скупштине општине Топола решењем Скупштине општине Топола број 020107/2016-05-I од 10.05.2016. године, на лични захтев, са даном 09.09.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020- 254/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
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-8На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 108. Статута општине Тoпола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и
6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ

о избору Заменика председника Скупштине општине Топола
I
Владимир Петровић адвокат из Јарменоваца изабран је за Заменика председника Скупштине општине Топола.
II
Мандат именованог траје почев од 19.09.2016. године па до истека мандата одборницима чији је мандат
потврђен Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-111/2016-05-I од
10.05.2016. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-280/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-9На основу члана 46. и 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана
24. и 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008),
Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ

о радно правном статусу заменика председника Скупштине општине Топола
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се радно правни статус Заменика председника Скупштине општине Топола.
Члан 2.
За време обављања функције Заменика председника Скупштине општине Топола лице именовано на наведену
функцију неће бити на сталном раду у Скупштини Општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-278/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-10На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. и члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник
РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 29. став 1. тачка 12. члана 58. и члана 108. Статута општине Тoпола (,,Сл. гласник
СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“,
број 12/08), на предлог Председника Општине,
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ

о избору члана Општинског већа општине Топола
I
АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ, машински техничар из Липовца изабран је за члана Општинског већа
општине Топола.
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Избором за члана Општинског већа именованом престаје мандат одборника у Скупштини општине

Топола.
III
Мандат именованог траје до истека мандата члановима Општинског већа изабраних на период од четири
године, по Решењу Скупштине општине Топола број 020-145/2016-05-I од 19.05.2016. године.
IV

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-279/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-11На основу члана 37, 50. и 51. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број
48/91, 66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др. закон, одлука УСРС,
23/2013, 108/2013-др.закон, 21/2016-др.закон), члана 1. став 1. тачка 2. члана 2, 3, 5, 6, 9. и 11. Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/2011,
99/2011-др. Закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016), члана 2. став 1. алинеја 9. и члана 5. Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник
РС“, број 44/08-пречишћен текст и 2/2012), члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број
11/2008 и 6/2013), члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“,
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
ПРАВИЛНИК

о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља
Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник општине Топола
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и других примања лица која бира,
именује или поставља Скупштина општине Топола и лица која поставља Председник општине или Општинско веће (у
даљем тексту: изабрана и постављена лица).
Члан 2.
Изабрана и именована лица су лица која је изабрала и именовала Скупштина општине и то:
- председник општине,
- заменик председника општине,
- председник Скупштине општине,
- заменици председника Скупштине општине и
- чланови Општинског већа .
Постављена лица су лица која је поставила Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине и то:
Секретар Скупштине општине, Општински правобранилац, начелник Општинске управе и помоћници председника
општине.
Члан 3.
Право на плату у складу са чланом 2. oвог правилника имају: Председник општине, заменик Председника
општине, секретар Скупштине општине, Начелник Општинске управе, Помоћник Председника општине и Општински
правобранилац.
Функционери из става 1. овог члана су на сталном раду у органима општине Топола.
Право на друго примање у складу са чланом 2. oвог правилника има: Председник скупштине општине.
Функционер из става 3. овог члана није на сталном раду у органима општине Топола.
Члан 4.
Плате изабраних и постављених лица утврђују се на основу:
1) основице за обрачун плата ( у даљем тексту: основица);
2) коефицијента (у даљем тексту: коефицијент);
3) додатка на плату,
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са
законом.
Плата утврђена у смислу става 1. тачке 1, 2. и 3. овог члана обрачунава се за време проведено на раду, тако што
се основица множи коефицијентом и увећава додатком на плату.
Обрачун плата врши се на основу евиденције о присутности.

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 17

9. септембар 2016.

страна 7

Члан 5.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора.
Члан 6.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних лица која су на сталном раду у органима општине Топола
износе:
- 7,74 за председника општине и заменика председника општине.
Члан 7.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица износе:
- 14,85 за начелника општинске управе,
- 14,85 за секретара Скупштине општине,
- 14,85 за општинског правобраниоца,
- 14,85 за помоћника председника општине са Високом стручном спремом,
- 12,65 за помоћника председника општине са Вишом стручном спремом,
- 10,50 за помоћника председника општине са Средњом стручном спремом.
Коефицијенти утврђени у ставу 1. овог члана увећавају се по основу сложености и одговорности послова,за
додатне коефицијенте и то :
- 9 за начелника општинске управе,
- 9 за секретара Скупштине општине,
- 9 за општинског правобраниоца,
- 9 за помоћника председника општине,
Коефицијенти утврђени у ставу 1. и 2. овог члана могу се увећати највише до 30%:
- 10% за начелника општинске управе,
- 10% за секретара Скупштине општине,
- 10% за општинског правобраниоца,
- 10% за помоћника председника општине,

1.

2.
3.
4.
5.

Члан 8.
Додатак на плату припада за :
време проведено у радном односу ( минули рад) у висини 0,4% од основице за сваку пуну годину рада
остварену у радном односу код послодавца у смислу члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним
службама (,,Сл.гласник РС“, бр.92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014),
дежурства и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима (прековремени рад) –
26%,
рад на дан државног и верског празника који је нерадни дан – 110%,
дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак),
рад ноћу ( између 22,00 и 6,00 часова наредног дана ), ако такав рад није вреднован при утврђивању
коефицијента – 26%
Обрачун и исплата додатака на плату вршиће се у складу са прописима којима је уређена ова област.

Члан 9.
При свакој исплати плате примаоцу плате се у писаном облику уручује обрачун који садржи податке о свим
основама по којима је плата обрачуната.
Члан 10.
Изабрана и постављена лица која после избора на функцију остваре право на пензију имају право на накнаду за
рад на функцији у висини разлике између њихове пензије и плате коју би примали на тој функцији да нису остварили
право на пензију.
Члан 11.
Право на накнаду за обављање функције у складу са законским прописима који регулишу ову материју имају
изабрана лица која нису на сталном раду у органима Општине и то:
1. Председник Скупштине Општине у износу од 100% од утврђене нето зараде-плате (без минулог рада) за
изабрана лица (с коефицијентом 7,74) увећане за 20%,
Обрачун накнаде из став 2. овог члана врши Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности
Општинске управе на терет буџета општине, на начин и у роковима како је то предвиђено за запослене у Општинској
управи општине Топола, а у складу са позитивним прописима.
Члан 12.
Изабрана лица која су на сталном раду у органима Општине и постављена лица имају право на плату за време
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коришћења годишњих одмора и за дане празника за које је законом прописано да се не ради, односно право на накнаду
плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад, стручног оспособљавања и усавршавања и у
другим случајевима одсуствовања са рада у складу са законом и колективним уговором.
Члан 13.
Због привремене спречености за рад у трајању преко 30 дана, лицима из претходног члана припада накнада
плате у складу са важећим прописима. Лица из члана 12. овог Правилника имају право на накнаду плате у висини
просечне плате у претходних 12 месеци, за време одсуствовања са рада у случајевима:
- коришћења плаћеног одсуства,
- стручног усавршавања и оспособљавања,
- војне вежбе и одазивања на позив државног органа и
- у другим случајевима утврђеним колективним уговором.
Члан 14.
Лицу из члана 12. овог Правилника припада накнада плате за време одсуствовања са рада, због привремене
спречености за рад до 30 дана, и то:
1. У висини 65% од просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за
рад ако је она проузрокована болешћу или повредом ван рада,
2. У висини 100% од просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за
рад, ако је она проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу.
Члан 15.
Лица из члана 12. овог Правилника остварују право на накнаду трошкова службеног путовања у земљи и
трошкова службеног путовања у иностранству под условима и на начин уређен позитивним прописима.
Члан 16.
Лицу из члана 12. овог Правилника припада накнада трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у
висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају.
За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте лице из става 1. овог
члана има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова.
Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка на рад и одласка са рада и износа цене појединачне
карте на линији и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више превозилаца при утврђивању стварних трошкова превоза узима се
износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену.
Лице које нема могућности да при доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној
релацији нема организованог јавног превоза,има право на накнаду трошкова у новцу у висини месечне претплатне
карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде превозника.
Члан 17.
Лицу из члана 2. овог Правилника које одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини једне и по плате
коју би остварило за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од
две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, на дан исплате.
Члан 18.
Лицу, које је сносило трошкове сахране умрлог изабраног и постављеног лица, исплаћује се солидарна помоћ у
висини трошкова погребних услуга, а највише у висини неопорезивог износа дефинисаног одредбама Закона о порезу
на доходак грађана, на основу приложених рачуна и солидарна помоћ услед дуже или теже болести, набавку лекова
изабраном и постављеном лицу или члану његове уже породице, а највише у висини неопорезивог износа дефинисаног
одредбама Закона о порезу на доходак грађана,на основу приложене медицинске документације.
Члан 19.
Појединачна решења о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица која бира и
поставља Скупштина општине доноси Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
Појединачна решења о платама, накнадама и другим примањима лица која поставља Општинско веће, односно
председник општине доноси Општинско веће, односно председник општине.
Право на плату, додатак, накнаду и друго примање припада изабраном,именованом и постављеном лицу у
органима општине Топола од дана ступања на дужност до дана разрешења,односно до дана престанка вршења
функције.
Члан 20.
Изабрано и постављено лице по престанку функције, има право на плату у трајању од 3 месеци у висини коју је
имало у време престанка функције.
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Право на плату из става 1. овог члана изузетно може се продужити до 6 месеци уколико у том времену
изабрано и постављено лице стиче право на пензију.
Права из става 1. и 2. овог члана престају заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Члан 21.
Права и обавезе која нису утврђена овим Правилником, изабрана, именована и постављена лица остварују у
складу са позитивним прописима.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важи Правилник о платама и утврђивању коефицијената за
лица које бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник Општине
Топола број 110-13/2012-05-I од 26.07.2012.године, 110-38/2014-05-I од 30.09.2014.године 110-45/2014-05-I од
24.10.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110- 38/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

-12На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
Р Е Ш ЕЊ Е
I
Усваја се Извешатај о пословању Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ за 2015. годину број
3179/1.2 од 29.08.2016. године који је донео директор, а Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола усвојио Одлуком број
3185/1.6. на седници одржаној дана 30.08.2016. године.
II

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-247/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-13На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
Р Е Ш ЕЊ Е
I Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити из 2015. Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“
на дан 31.12.2015. године, који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 24.06.2016.
године, под бројем 2276/1.6.
II Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-267/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.

SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA

Година XX

Број 17

9. септембар 2016.

страна 10

-14На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”,
број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број
12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
Р Е Ш ЕЊ Е
I Даје се сагласност на Измене финансијског плана Библиотеке „Радоје Домановић“ за 2016. годину број 265
од 30.08.2016. године.
II

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-266/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-15На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл.
гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008
и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008),
Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Савета за буџет и финансије
Скупштине општине Топола
I

Разрешавају се дужности члана Савета за буџет и финанасије Скупштине општине Топола:
1. Кристина Марјановић из Наталинаца, одборник Скупштине општине Топола и
2. Милан Никодијевић из Овсишта одборник Скупштине општине Топола.

II

За чланове Савета за буџет и финансије Скупштине општине Топола, именују се:
1. Марко Марковић, из Жабара одборник Скупштине општине Топола и
2. Милена Урошевић-Ђокић, из Тополе одборник Скупштине општине Топола.

III Задатак Савета из тачке I овог Решења, прописан је чланом 5. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012).
IV Mандат именованих из тачки II траје до истека мандата председника и чланова Савета за буџет и
финансије Скупштине општине Топола именованих решењем СО Топола број 020-212 /2016-05-I од 23.08.2016. године.
V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-283/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-16На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл.
гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008
и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 ),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Савета за привреду
и пољопривреду Скупштине општине Топола
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I

Разрешавају се дужности члана Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Топола:
1. Александар Манојловић, дипл. инг. пољопривреде из Тополе,
2. Наташа Станковић, одборник Скупштине општине Топола.

II

За чланове Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Топола именују се:
1. Драган Николић, одборник Скупштине општине Топола из Д. Трешњевице,
2. Марко Марковић, одборник Скупштине општине Топола из Жабара.

III Задатак Савета из тачке I овог решења, прописан је чланом 8. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012).
IV Mандат именованих из тачки II овог Решења траје до истека мандата председника и чланова Савета за
привреду и пољопривреду Скупштине општине Топола именованих решењем СО Топола број 020-214/2016-05-I од
23.08.2016. године.
V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-272/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-17На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл.
гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008
и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању
Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине
Скупштине општине Топола
I Разрешава се дужности члана Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Топола Новица Ђоковић из Доње Шаторње одборник СО Топола.
II За члана Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине
општине Топола именује се Ђорђе Богићевић одборник Скупштине општине Топола из села Тополе – Љубесело.
III Задатак Савета из тачке I овог решења, прописан је чланом 6. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012).
IV Mандат именованог траје до истека мандата председнику и члановима Савета за урбанизам, стамбено –
комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола именованих решењем Скупштине
општине Топла број 020-215/2016-05-I од 23.08.2016. године.
V Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-271/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-18На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл.
гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008
и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008),
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању Савета за друштвене делатности
I
Разрешава се дужности председника Савета за друштвене делатности Скупштине општине Топола Рајка
Митровић из Тополе.
II За председника Савета за друштвене делатности именује се Марија Гавриловић одборник Скупштине
општине Топола, из Доње Шаторње.
III Задатак Савета из тачке I овог решења, прописан је чланом 7. Одлуке о образовању сталних радних тела
Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012).
IV Mандат именоване из тачке II траје до истека мандата председнику и члановима Савета за друштвене
делатности именованих решењем Скупштине општине Топола број 020-213/2016-05-I од 23.08.2016. године.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“.

V

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-270/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-19На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл.
гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број
11/2008) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 09.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе
Скупштине општине Топола
I
Разрешава се дужности члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Топола Саша Шевић,
машински техничар из Блазнаве.
II

За члана Комисије за предствке и жалбе именује се Ивица Прокић, пољопривредник из Горње Трнаве.

III Задатак Комисије из тачке I овог решења, прописан је чланом 11. Одлуке о образовању сталних радних
тела Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012).
IV Mандат именованог у тачки II траје до итека мандата председнику и члановима Комисије за представке и
жалбе именованих решењем Скупштине општине Топола број: 020-210 /2016-05-I од 23.08.2016. годинe.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-269/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-20На основу члана 9. Одлуке о установљавању награда и признања општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“,
број 10/2005), члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013) и члана 98.
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Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола,, бр. 12/2008),
Скупштина општине Топола на седници одржаној 09.09.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана
Комисије за награде и признања
Скупштине општине Топола
I
Разрешава се дужности члана Комисије за награде и признања Скупштине општине Топола Рајка
Митровић из Тополе.
II

У Комисију из тачке I овог решења за члана именује се Мирјана Прокић из Тополе, одборник СО Топола.

III Задатак Комисије прописан је Одлуком о установљавању награда и признања општине Топола (,,Сл
ужбени гласник СО Топола“, број 10/2005).
IV Мандат именоване из тачке II траје до истека мандата председнику и члановима Комисије за награде и
признања Скупштине општине Топола именованих решењем Скупштине општине Топола бр. 020-209/2016-05- I од
23.08.2016. године.
V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-268/2016-05-I
Дана: 09.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић, с.р.
-21На основу члана 59. став 2. Закона о локaлној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“, број 68/2015), члана 72.
став. 2. Статута Општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, брoj 11/2008 и 6/2013), члана 19. и члана 29.
Одлуке о Општинској управи (,,Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и Одлуке о
максималном, броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему једнице локалне
самоуправе општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 3/2016) уз сагласност Општинског већа општине
Топола,
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Топола
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола
(„Службени гласник СО Топола“, број: 8/2016) члан 12. мења се и гласи:
,,За обављање послова из делокруга Општинске управе овим Правилником систематизовано је 73 радних места,
(са 4 постављена лица и 61 извршилац)“.
Члан 2.
У члану 13. код назива одељка ,,Помоћници председника општине“ код Помоћника председника Општине за
област локалне самоуправе после речи ,,самоуправе“ додаје се запета и речи: ,,за област образовања, културе, спорта
и примарне здравствене заштите“.
Опис послова мења се и гласи:
,,Опис послова: Усмерава и усклађује рад Општинске управе помаже председнику Општине у раду са
странкама, сарађује са свим надлежним институцијама у области развоја локалне самоуправе, прати рад и разматра
Извештаје о раду Одељења и Службе Општинске управе.
Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења и кординира у вези са питањима која су од
значаја за развој општине у области образовања, културе, спорта и примарне здравствене заштите.
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Врши и друге послове по налогу председника Општине“.
Код УСЛОВА: речи ,,III степен стручне спреме друштвеног смера“ замењују се речима.
,,УСЛОВИ: стечено високо образовање из области природних наука на студијама другог 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 4
године у обиму од 240 ЕСПБ бодова.
Помоћник председника општине за економски развој и финансије (као и све речи код описа послова, услова,
радног искуства и броја извршилаца) ,,брише се“.
Члан 3.
У члану 15. у тачки 23. код УСЛОВА: речи ,, или просторног планирања“ бришу се.
После тачке 24. додаје се тачка 24 А која гласи:
,, 24 А Радно место: Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета животне
средине
Опис послова: припрема решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, припрема решења о
давању сагласности или одбијању давања сагласности на студије о процени утицаја на животну средину за пројекте у
области привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике и друго које у значајној мери могу да загаде животну средину,
припрема решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, организује и води
јавне презентације и јавне расправе, учествује у раду техничке Комисије и сарађује са научним и стручним
организацијама у поступку процене утицаја на животну срдину, врши оцену извештаја о стратешкој процени, проводи
поступак издавања интегрисане дозволе, издаје дозволе за управљање отпадом, утврђује и прикупља сагласности и
услове у поступку израде урбанистичких и других планова у области заштите животне средине, спроводи претходни
поступак и обавља административне послове за потребе Комисије за процену утицаја на животну средину, прати стање
и израђује годишњи програм и Извештај о стању животне средине на територији општине, спроводи поступак праћења
и реализације превентивних и санационих мера заштите животне средине, проучава и прати прописе из области
заштите природе и заштите животне средине, обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима који
регулишу ову материју као и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области природних и техничких наука (биологија, екологија, или инжењер за
заштиту животне средине), на студијама другог 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 4 године у обиму од 240 ЕСПБ бодова.
Положен стручни испит за рад у органима управе, односно државни стручни испит
Радно искуство: 3 године у струци
Број извршилаца: 1“.
Члан 4.
У члану 16. после тачке 27. додаје се тачка 27 А која гласи:
,, 27 А Радно место: Послови спорта
Опис послова: прати прописе из области спорта и стара се о њиховом спровођењу, прати остваривање потреба у
области спорта за које се средства обезбеђују у буџету општине, остварује сарадњу са буџетским корисницима у
области спорта, организује и учествује у организовању спортских манифестација, израђује извештаје и информације из
области спорта за ресорна министарства и органе управе и органе општине, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног смера, положен државни стручни испит за рад у органима управе ,
односно државни стручни испит
Радно искуство: 3 године у струци
Број извршилаца: 1“.
У тачки 39. код описа послова: после речи: ,,води евиденцију материјалног књиговодства основних средстава
Општинске управе“ додаје се запета и речи: ,,води евиденцију о основним средствима Општинске управе“.
Члан 5.
У члану 17. тачка 47 мења се и гласи:
,,47 Радно место: Просветни инспектор
Опис послова: самостално обавља послова инспекцијског надзора у складу са Законом и прописима из области
образовања, контролише поступање школа и предшколских установа у погледу придржавања закона, других прописа и
општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе; врши преглед установе у
поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности;
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предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача, или стручног сарадника
и директора; контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону; контролише
испуњеност прописаних услова за спровођење испита; врши преглед прописане евиденције коју води школа и утврђује
чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа; налаже решењем отклањање неправилности и
недостатака у одређеном року; наређује решењем извршавање прописане мере која није извршена; забрањује решењем
спровођење радњи у установи, које су супротне закону; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело
или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; врши увид у наменско коришћење
средстава којима располаже установа; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај
орган надлежан; обавља и друге послове у складу са законом и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: 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 високим образовањем (наставник, васпитач и стручни сарадник) на студијама II степена (мастер
акадмемске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положени стручни испит 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.
Број извршилаца: 1“.
Тачка 52. брише се.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли општине Топола, а по
добијању сагласности од Општинског већа општине Топола.

ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-37/2016-05
Дана: 01.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, с.р.
-22На основу члана 46. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и
83/2014 - др. закон ), члана 59. став 1. тачка 5. 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 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 02.09.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола број 110-37/2016-05 од 01.09.2016. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-262/2016-05-III
Дана: 02.09.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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-23На основу члана 159. став 2. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014), члана 59. став 5. Статута Општине Топола (,,Сл.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), Одлуке о
буџету општине Топола за 2016. годину (,,Службени гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016 и 16/2016) Правилника
о основној и додатној подршци детету и ученику (,,Службени гласник СО Топола“, бр.15/2015),
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 02.09.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.

Признаје се деци и ученицима основних и средњих школа на територији општине Топола право на накнаду
при куповини месечне карте у јавном линијском превозу путника у школској 2016/2017. години, и то:
• Деци и њиховим пратиоцима ради похађања Припремног предшколског програма на подручју општине
Топола, који су настањени на удаљености већој од два километра од седишта објекта где је
организован ППП,
• Ученицима основних школа са пребивалиштем на подручју општине Топола који су настањени на
удаљенoсти већој од 4(четири) километра од седишта школе, а похађају школу на подручју општине
Топола,у висини од 50% од износа месечне карте,
•
Деци и ученицима са сметњама у развоју и њиховим пратиоцима са пребивалиштем на подручју
општине Топола који похађају ППП,односно неку од специјалних школа, без обзира на удаљеност од
школе у целости,
• Ученицима средњих школа који имају пребивалиште на подручју општине Топола а који су
корисници новчане социјалне помоћи, у висини од 50% од износа месечне карте и
• Ученицима средњих школа за које се по основу појединачних захетва процени да има основ за овакав
вид повластице(вуковци, спортисти, учесници међународних и републичких такмичења) у висини од
50% од износа месечне карте.

2.

Обавезује се Предшколска установа као и основне школе са подручја општине Топола да Одељењу за
привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе Општине Топола доставе спискове са
адресама пребивалишта деце/ученика који похађају ППП и основну школу а станују на удаљености већој од
два односно четири километара од школе ради признавања права како је регулисано у предходној тачки овог
решења.

3.

Ученицама средњих школа који имају пребивалиште на подручју општине Топола право на попуст при
куповини месечне карте признаје се на основу одговарајуће документације која се доставља Одељењу за
привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе Општине Топола.
Приликом преузимања месечне карте код надлежне службе превозника ученик је обавезан да покаже неки
идентификациони документ са сликом (ђачка књижица, пасош и сл.) као и да потпише пријем месечне карте.

4.

5.

Плаћање трошкова путовања ученика из тачке 1.1, 1.2., 1.4 и 1.5 Решења вршиће се са раздела 3. позиција 209,
функција 912, програмска класификација 2002-0001, економска класификација 422 - Трошкови превоза, а
накнада за превоз деце из тачке 1.3 Решења вршиће се са позиције 60, функција 090, програмска класификација
0901-001, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - путни трошкови ученика,
по Одлуци о буџету општине Топола за 2016. годину(„Сл. гласник СО Топола“, број 23/2015, 12/2016 и
16/2016).

6.

О спровођењу овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор у друштвене делатности Општинске
управе Општине Топола.

7.

Решење ступа на снагу даном доношења.

8.

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Председника Општине Топола број 401-720/2015-05
од 08.09.2015. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 401-607/2016-05-III
Дана: 02.09.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић, с.р.
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РЕШЕЊЕ о разрешењузаменика председника Скупштине општине Топола

Страна 4.

8.

РЕШЕЊЕ о избору заменика Председника Скупштине општине Топола

Страна 5.

9.

ОДЛУКА о радно-правном статусу Заменика Председника Скупштине општине Топола

Страна 5.

10.

РЕШЕЊЕ о избору члана Општинског већа општине Топола

Страна 5.

11.

Правилник о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља
Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник општине
Топола

Страна 6.

РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о пословању Јавног комунално стамбеног предузећа
„Топола“ за 2015. годину број 3179/1.2 од 29.08.2016. године

Страна 9.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити из 2015 ЈКСП „Топола“
на дан 31.12.2015. године

Страна 9.

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Библиотеке
„Радоје Домановић“ Топола за 2016. годину

Страна 10.

15.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању Савета за буџет и финансије

Страна 10.

16.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању Савета за привреду и пољоприведу

Страна 10.

17.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању Савета за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола

Страна 11.

18.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању Савета за друштвене делатности

Страна 11.

19.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе

Страна 12.

20.

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за награде и признања
Скупштине општине Топола

Страна 12.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола

Страна 13.

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

Страна 15.

РЕШЕЊЕ о признавању права на накнаду при куповини месечне карте у јавном
линијском превозу путника у школској 2016/2017. години деци и ученицима основних и
средњих школа на територији општине

Страна 16.

6.

12.

13.

14.

21.

22.

23.
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