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-1На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка
12. и члана 108. Статута општине Тoпола („Сл. гласник СО Топола“ број 11/08 и 6/2013) и члана
33. став 3. и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број
12/2008 и 16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 01.11.2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника општине Топола
I
Славица Топлица, професор информатике и предузетништва из Тополе, изабрана је за
заменика председника општине Топола, почев од 01.11.2018. године.
II
Мандат именоване 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.
Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине.
III
Именованој престаје мандат одборника због преузимања функције заменика председника
Општине.
Мандат одборника именованом под условима прописаним Законом може се поново
доделити.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број : 020-338/2018-05-I
Дана : 01.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић с.р.

-2На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. и члана 108.
Статута општине Тoпола („Сл. гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013) и члана 33. став 2. и 3. и
члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 12/2008 и
16/2016),
Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 01.11.2018. године донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика председника општине Топола
I
Разрешава се дужности заменика председника општине Топола др. Горан Ђорђевић из
Тополе, изабран за заменика председника општине Топола решењем Скупштине општине Топола
број 020-116/2016-05-I од 19.05.2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику СО
Топола“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-176/2018-05-I
Дана : 01.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јовановић с.р.

-3На основу члана 76. став 1. и 3. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 142/2014, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 3. и
21. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и
6/2013) и члана 8. и 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО
Топола“, бр. 14/2008)
Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 30.10.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о буџету
општине Топола за период 01.01.-30.09.2018.године, Одељења за буџет, финансије, привреду и
друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-64/2018-03 од 15.10.2018.
године.
II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-343/2018-05-III
Дана: 30.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Живановић с.р.

-4На основу члана 14. став 1. и 2. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Сл. гласникк РС“, број 98/2010),
Општински штаб за ванредне ситуације општине Топола на 4. редовној седници одржаној
дана 30.10.2018. године, донео је
ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У Пословнику Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола број 110-15/2011-05
од 14.10.2011. године („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2011) члан 12. мења се и гласи:
“У обављању послова из своје надлежности штаб доноси: НАРЕДБЕ, ЗАКЉУЧКЕ и
ПРЕПОРУКЕ.
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НАРЕДБОМ се одлучује о употреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава помоћи и
других средстава која се користе у ванредним ситуацијама и налаже извршавање задатака, односно
мера заштите и спасавања.
ЗАКЉУЧКОМ се: утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања, формира
стручно-оперативни тим и утврђују његови задаци, процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације, утврђује мишљење на одређена акта које штаб разматра, одлучује о другим питањима о
којима се не одлучује наредбом.
ПРЕПОРУКОМ се предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања,
односно препоручује предузимање мера, радњи и поступака којима се умањује ризик од опасности.
НАРЕДБЕ се издају у писаном облику.
Изузетно, у хитним случајевима, НАРЕДБА се може саопштити усмено, с тим да се накнадно
потврди у писаном облику.
О осталим питањима из своје надлежности Штаб одлучује у облику ЗАКЉУЧАКА и
ПРЕПОРУКА.
НАРЕДБЕ, ЗАКЉУЧКЕ и ПРЕПОРУКЕ потписује командант Штаба, а у његовој одсутности
заменик к-данта Штаба.
Акта из става 1. овог члана се оверавају печатом.”
Члан 2.
Члан 14. се брише.
Члан 3.
Досадашњи члан 15. постаје члан 14., члан 16. постаје члан 15., а члан 17. постаје члан 16.
Члан 4.
После члана 16. додаје се нови члан 17.
„Члан 17.
Стручно-оперативни тимови Штаба и оперативно-административно-технички тим раде у
седницама и састанцима који се припремају и сазивају сходно одредбама овог Пословника,
уколико закључком Штаба о формирању ових тимова није другачије регулисано.
Штаб може сазвати седницу СОТ-а по својој иницијативи и издати задатак који треба тим да
изврши.
Акта која се предлажу на седници СОТ-а потписује њихов руководилац и предлаже Штабу на
разматрање и усвајање.
Члан 5.
Овлашћује се начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола да по
доношењу Друге измене и допуна Пословника општинског штаба за ванредне ситуације донесе
пречишћен текст Пословника општинског штаба за ванредне ситуације и да се исти објави у
„Службеном гласнику СО Топола“.
Члан 6.
Доношењем Друге измене и допуна Пословника општинског штаба за ванредне ситуације,
она постаје саставни део Пословника општинског штаба за ванредне ситуације који је донео Штаб
дана 14.10.2011. године под бројем 110-15/2011-05.
ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 110-55/2018-05
Датум: 30.10.2018. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Драган Живановић с.р.
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