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-1На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење РАЈКИ РОСИЋ, дипл. правнику, на радном месту: руководилац Одељења 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 у области личног статуса грађана, утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 о управном поступку, сходно 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 Рајка Росић
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 у области личног статуса грађана у
Општинској управи општине Топола.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-10/2014-05 од 08.05.2014.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-30/2016-05
Датум: 20.09.2016. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
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-2На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење СЛАВИЦИ ПРОКИЋ, 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 у области радних односа и
персоналних евиденција утврђено 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 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 о управном поступку, сходно 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 у области радних односа и
персоналних евиденција у Општинској управи општине Топола.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-19/2015-05 од 05.06.2015.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-31/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-3На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
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Даје се овлашћење ДЕЈАНУ МАРКОВИЋ, 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 у
области вођења бирачког списка утврђено 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 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 о управном поступку, сходно 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 у области вођења бирачког
списка у Општинској управи општине Топола.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-21/2015-05 од 05.06.2015.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-32/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-4На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење ИВАНИ БЛАЖИЋ ШЕВИЋ дипл. инжењеру архитектуре, да може водити управни
поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Одељења за
комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања
имовином у Општинској управи општине Топола у области издавања грађевинских дозвола, употребених дозвола,
утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
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стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 о управном поступку, сходно 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 Ивана Блажић
Шевић 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 комуналне делатности, грађевинско урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином у Општинској управи општине Топола
у области издавања грађевинских дозвола, употребених дозвола, утврђено Законом и одлуком Општинске управе.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-48/2013-05 од 01.08.2013.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-33/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл.правник, с.р.
-5На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење ДРАГАНУ СТОЈАНОВИЋ инжењеру саобраћаја, на радном месту: виши сарадник за
послове саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином 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 саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова утврђено 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 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
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Решења о управном поступку, сходно 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 у области саобраћаја,
инфраструктуре, ПТТ и електроводова у Општинској управи општине Топола.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-20/2015-05 од 05.06.2015.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-36/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-6На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење БИЉАНИ МИЈОВИЋ дипл. правнику, на радном месту: самостални стручни сарадник
за управни поступак у грађевинарству у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско
– правне и послове евиденција и управљања имовином у Општинској управи општине Топола, да може водити управни
поступак и одлучивати о правима и обавезама физичких и правних лица за послове у области грађевинарства из
надлежности Одељења утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 о управном поступку, сходно 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 Биљана
Мијовић испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о
правима и обавезама физичких и правних лица за послове у области грађевинарства из надлежности Одељења.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-13/2014-05 од 08.05.2014.године.
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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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-34/2016-05
Датум: 20.09.2016. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл.правник, с.р.

-7На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење АНЂЕЛКИ РОСИЋ дипл. правнику, на радном месту: имовинско правни послови и
послови евиденције и управљање имовином у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке,
имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином 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 имовинско правних послова и послова евиденције и управљање имовином утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 о управном поступку, сходно 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 Анђелка Росић
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 у области имовинско правних послова и
послова евиденције и управљање имовином.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-16/2014-05 од 08.05.2014. године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-35/2016-05
Датум: 20.09.2016. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл.правник, с.р.
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-8На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење ДУШИЦИ ИЛИЋ НЕДИЋ дипл. биолог, на радном месту: послови заштите животне
средине и послови праћења и контроле квалитета животне средине у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином 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 заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета
животне средине утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 о управном поступку, сходно 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 Душица Илић
Недић 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 у области заштите животне
средине и послови праћења и контроле квалитета животне средине.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-15/2014-05 од 08.05.2014. године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-37/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-9На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“ број 113/2015)
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Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење MAРГАРЕТИ ЖИВАНОВИЋ, дипл. менаџер на радном месту:Стручни послови за буџет
и општу потрошњу у Одсеку буџета 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 у за пословe у области енергетски угроженог купца утврђено Законом, Уредбом 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 Маргарета
Живановић испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица за послове у области енергетски угроженог купца у
Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, одсек буџета.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-28/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл.правник, с.р.
-10На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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 и 95/2010), 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, 83/2005 и 23/2013) 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, 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 друштвене бриге о деци,
социјалне и борачко инвалидске заштите, утврђено Законом и одлуком Општинске управе.
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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 о управном поступку, сходно 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
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.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број:
031-18/2015-05 од 05.06.2015.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-39/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-11На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“ број 113/2015)
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење ЗОРИЦИ СТАНКОВИЋ дипл. инжењеру пољопривреде на радном месту: аналитичко –
плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам 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 за послове у области аналитичко планских послова за
пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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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 Зорица
Станковић, испуњава све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица за послове из области аналитичко планских послова за
пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине топола, број: 03112/2014-05 од 08.05.2014. године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-38/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-12На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“, број 113/2015)
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење САЊИ ЧОЛОВИЋ, дипл. економисти на радном месту: Шеф Одсека локалне пореске
администрације у Одсеку локалне пореске администрације 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 за послове из надлежности локалне пореске администрације, утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 Сања Чоловић
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испуњава, све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о правима
и обавезама физичких и правних лица за послове из надлежности локалне пореске администрације.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број: 03114/2014-05 од 08.05.2014.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-40/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-13На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“, број 113/2015)
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење ДАНИЈЕЛИ ПЕТРОВИЋ, економисти на радном месту: послови за утврђивање и к
онтролу пореских и ругих обавеза у Одсеку локалне пореске администрације 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 за послове из области послова за утврђивање и контролу пореских и
других обавеза, утврђено 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 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 за послове из области послова за утврђивање и контролу пореских и
других обавеза.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
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Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број: 03117/2015-05 од 05.06.2015.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-41/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
-14На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“ број 113/2015)
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА

Даје се овлашћење ДРАГАНИ МАТИЋ, дипл. правнику на радном месту: послови интерне контроле у
локалној пореској администрацију 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 за послове из области послова интерне контроле у локалној пореској администрацији, утврђено 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.
Одредбом члана 84. став 2. Закона о државној управи прописано је да за вођење управног поступку и
одлучивања о правима и обавезама физичких и правних лица може бити овлашћен само државни службеник који има
стечено високо образовање другог степена, односно завршен мастер академске студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је Законом изједначено
са академским називом Mастер.
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 Драгана
Матић, испуњава, све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о
правима и обавезама физичких и правних лица за послове из области послова интерне контроле у локалној пореској
администрацији.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број: 03126/2014-05 од 26.05.2014.године.
Поука о правном леку: Против овог решења запослена може поднети приговор начелнику Општинске управе општине
Топола у року од 8 дана од дана пријема.
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Ово решење објавити на сајту општине Топола и у „Службеном гласнику СО Топола”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-43/2016-05
Датум: 20.09.2016. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.

-15На основу члана 285. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97, 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), члана 29. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008, 15/2008 и 6/2013) и
Уредбе о енергетски заштићеном купцу (,,Службени гласник РС“ број 113/2015)
Начелник Општинске управе општине Топола, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Даје се овлашћење МАРИНИ МАКСИЋ, економисти на радном месту: послови наплате пореских и других
обавеза у Одсеку локалне пореске администрације 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 за послове из области послова наплате пореских и других обавеза, утврђено 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 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 Марина
Максић испуњава, све законске услове прописане за добијање овлашћења за вођење управног поступка и одлучивања о
правима и обавезама физичких и правних лица за послове из области послова наплате пореских и других обавеза.
На основу напред утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, број: 03113/2016-05 од 15.03.2016.године.
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”.
Обрађивач,
Славица Прокић, правник, с.р.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 031-42/2016-05
Датум: 20.09.2016. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Станишић, дипл. правник, с.р.
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Страна 6.

8.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Душици Илић Недић

Страна 7.

9.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Маргарети Живановић

Страна 7.

10.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Верици Перић

Страна 8.

11.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Зорици Станковић

Страна 9.

12.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Сањи Чоловић

Страна 10.

13.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Данијели Петровић

Страна 11.

14.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Драгани Матић

Страна 12.

15.

РЕШЕЊЕ o давању овлашћења Марини Максић

Страна 13.
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