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На основу члана 59. став 2. Закона о локaлној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), 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), уз сагласност Општинског већа 

општине Топола, 

  Начелник Општинске управе општине Топола, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У  Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Топола („Службени гласник СО Топола”, број 3/2011, 4/2011-испр, 9/2011, 13/2011, 5/2012, 17/2012 и 7/2013), у члану 

12. број „68“ замењује се бројем „88“. 

Члан 2. 

После члана 12. додаје се члан 12а. који гласи: 

 „САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ – ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

1. Радно место: Помоћник председника општине за област локалне самоуправе 

Опис послова: 

- покреће иницијативе за решавање питања у области за коју је постављен, 

- доставља мишљења надлежним органима Општине, у вези са решавањем питања која су од значаја за 

развој локалне самоуправе, 

- прати рад и разматра извештаје о раду одељења и службе Општинске управе, 

- предлаже пројекте, 

- сачињава и даје предлоге надлежним органима за ефикаснији рад органа и службе за област за коју је 

постављен, 

- обавља и друге послове по налогу председника Општине. 

      Услови: III степен стручне спреме, 

          Друштвеног смера 

      Број избршилаца: 1 

 

2. Радно место: Помоћник председника општине за област сарадње са државним органима 

Опис послова: 

- сарађује са Владом Републике Србије, надлежним министарствима и јавним предузећима, а у циљу развоја 

општине Топола, 

- покреће иницијативе, 

- предлаже пројекте, 

- даје мишљење у вези са питањима која су значајна за развој у области за коју је постављен, 

- обавља и друге послове по налогу председника Општине. 

      Услови: IV степен стручне спреме, 

              Друштвеног смера 

      Број избршилаца: 1“ 
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Члан 3. 

У члану 13:  

o у тачки 1. код УСЛОВА, речи ,,VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:   

,,Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 2. код ОПИСА ПОСЛОВА брише се алинеја 3, а код УСЛОВА, речи „VI степен стручне спреме, виша 

школа правног смера, 3 године радног искуства, Звање: виши сарадник“, бришу се и замењују речима: 

,,Стечено високо образовање из области Правне науке на студијама првог степена (односно академске студије, основне 

струковне студије) односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци“. 

o у тачки 4. код УСЛОВА, речи „средња школа друштвеног смера, 3 године радног искуства, Звање: виши 

референт“, бришу се и замењују речима „матурант Гимназије, 3 године радног искуства у струци“.  

o У истом члану у тачки 11. код ОПИСА ПОСЛОВА, у алинеји 4, бришу се речи „и издаје уверење о истом за 

потребе месне канцеларије“, брише се и алинеја 7. 

 

Члан 4. 

У члану 14: 

o у тачки 12. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни или Архитектонски факултет, 5 година 

радног искуства, Звање: самостални  стручни сарадник“,  бришу се  и замењују речима:  

,,Стечено високо образовање из научне области правних или архитектонских наука на студијама другог степена 

(дипломатске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 13. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, географски или архитектонски факултет, 1 

година радног искуства, Звање: стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:   

,,Стечено високо образовање из научне области географске или архитектонске науке на студијама другог степена 

(дипломатске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 1 година радног искуства у струци“.  

o У тачки 14. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Факултет природних или техничких наука“, 

бришу се  и замењују речима: 

 ,,Стечено високо образовање из научне области природних или техничких наука на студијама другог степена 

(дипломатске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године“. 

o у тачки 15. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима: 

,,Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 16. код УСЛОВА,  речи „VI степен стручне спреме, Виша саобраћајна школа, 3 године радног 

искуства, Звање: виши сарадник“, бришу се  и замењују речима: 

 ,,Стечено високо образовање из области саобраћајне науке на студијама првог степена (академске студије, основне 

струковне), односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у струци“. 

o у тачки 18. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Архитектонски факултет, 5 година радног 

искуства, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:  

,,Стечено високо образовање из научне области архитектонске науке на студијама другог степена (дипломатске 

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 19. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима: 

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

 

Члан 5. 

У члану 15: 

o у тачки 20. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет или Правни факултет, 5 

година радног искуства, Звање: самотални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 23. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         
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,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 27. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 27а. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 28. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 30. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, факултет друштвеног смера, 1 година радног 

искуства, Звање: стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области друштвених наука на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 1 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 32. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Пољопривредни факултет, 5 година радног 

искуства, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области пољопривредне науке на студијама другог степена (дипломатске 

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 33а. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 34. код УСЛОВА, речи „VI степен стручне спреме, Виша социјална школа, 3 године радног искуства, 

Звање: виши стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области социјалне науке на студијама првог степена (академске студије, 

основне струковне), односно на основним студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у 

струци“. 

o у тачки 36. код УСЛОВА, речи „VI степен стручне спреме, виша школа друштвеног или природног смера, 1 

година радног искуства, Звање: сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области друштвене или економске науке на студијама првог степена (академске 

студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 3 године, најмање 1 година радног 

искуства у струци“. 

o у тачки 37. код УСЛОВА, речи „VII степен стручне спреме / VI степен стручне спреме, економског смера, 1 

година радног искуства, Звање: стручни сарадник / сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године / стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 

првог степена (академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању до 3 године, 

најмање 1 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 39. код УСЛОВА, речи „VI степен стручне спреме, виша школа економског смера, 3 године радног 

искуства, звање: виши сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена (академске студије, 

основне струковне), односно на основним студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у 

струци“. 

o у тачки 40. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски факултет, 3 године радног искуства, 

Звање: виши стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци“. 

o у тачки 41. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски или Правни факултет, радно 

искуство - 5 година, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         
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,,Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломатске 

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 42. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 44. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Економски или Правни факултет, 3 године 

радног искуства, Звање: виши стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломатске 

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци“. 

o у тачки 47. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Саобраћајни факултет, 5 година радног 

искуства, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области саобраћајне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 48. код УСЛОВА, речи „VII степен стручне спреме“, бришу се. 

o у тачки 49. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Факултет природних или техничких наука, 5 

година радног искуства, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области природне или техничке науке на студијама другог степена 

(дипломатске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“. 

 

Члан 6. 

 У члану 17: 

o у тачки 52. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 53. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 1 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 1 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 54. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 55. код УСЛОВА, речи „VI степен стручне спреме, Виша техничка школа – смер информатика, 3 

година радног искуства, Звање: виши сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области техничке - информатичке науке на студијама првог степена (академске 

студије, основне струковне), односно на основним студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног искуства у 

струци“.  

o у тачки 56. код УСЛОВА, речи „VII степен стручне спреме, висока школа друштвеног смера, 1 година радног 

искуства, Звање: стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање у образовном научном пољу друштвено - хуманистичке науке на студијама другог степена 

(дипломатске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 1 година радног искуства у струци“. 

o у тачки 58. код УСЛОВА, речи „виша школа друштвеног смера“, бришу се и замењују речима ,,матурант 

Гимназије“. 

o у тачки 67. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Факултет народне одбране, 5 година радног 

искуства, Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         

,,Стечено високо образовање из научне области народне одбране на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

o у тачки 68. код УСЛОВА, речи „VII-1 степен стручне спреме, Правни факултет, 5 година радног искуства, 

Звање: самостални стручни сарадник“, бришу се и замењују речима:         
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,,Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломатске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци“.  

 

Члан 7. 

После члана 18. додаје се члан 18а. који гласи:  

„Код свих систематизованих радних места, код прописаних услова за обављање радних места, где постоји 

прописано и звање (самостални стручни сарадник, виши стручни сарадник, виши сарадник, сарадник, виши референт, 

референт), брише се“. 

Члан 8. 

Овај Правилник је донет, када на исти да сагласност Општинско веће општине Топола, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                       

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                

Број: 110-38/2013-01                        

Дана: 10.06.2013. године                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК  

                                                                                                                                                                   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                                                    Милица Станишић, с.р. 
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 59. став 

1. тачка 5. и члана 72. став 2. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013), члана 

19. Одлуке о Општинској управи („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008 и 15/2008), члана 21. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008 и 6/2013) и члана 8. став 1. тачка 5. и 

члана 50 став 1. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 14/2008), у 

склопу разматрања Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи општине Топола,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 27.06.2013. године, донело  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола бр.110-38/2013-01 од  10.06.2013.  године. 

 

II    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-232/2013-05-III 

Дана: 27.06.2013 године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                  

                                                                                                                                                                       Драган Јовановић, с.р. 
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  На основу чланова 5. и 6. Закона о порезима на имовину  („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 

80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 –УС и 47/13), члана 42. и члана 46. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 6. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 4. Правилника о начину утврђивања основице 

пореза на имовину на права на непокретностима („Сл. гласник РС”, број 38/01, 45/04 и 27/11), чланова 49. и 59. став 1. 

тачка 7. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013),  чланова 1. и 3. став 1. тачка 

6. Одлуке о Општинском већу („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 6/2013) члана 2. Пословника 

Општинског већа општине Топола  („Службени  гласник СО Топола“, број 14/2008), дописа Министарства финансија и 

привреде, пореске управе, експозитуре Топола број 436-03-00340/2013 од 25.06.2013. године,  

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 27.06.2013. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о  утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности 

на територији општине Топола у 2013. години  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра непокретности на територији општине 

Топола, као основни елемент за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину. 
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Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног и шумског земљишта, пореског обвезника који 

не води пословне књиге у складу са прописима у  Републици Србији, је вредност непокретности на дан 31. децембра 

године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину. 

 

Члан 2. 

  Утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра за следеће непокретности, осим пољопривредног и 

шумског земљишта на територији општине Топола, на дан 31. децембра 2012. године, а која ће се користити при 

утврђивању и  обрачуну пореза на имовину физичких лица у 2013. години и то: 

 

 Просечна тржишна цена/м
2
 

станови 48.273,00 

стамбене зграде 48.273,00 

пословни простор 77.388,48 

пословне зграде 59.615,04 

зграде за одмор и рекреацију 28.962,29 

други грађевински објекти 24.133,84 

гараже 24.133,84 

грађевинско земљиште 86.260,00/а 

 

Члан 3. 

Утврђена просечна тржишна цена квадратног мера непокретности из члана 2. ове Одлуке односи се на I зону и 

на новоизграђене објекте. Применом Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на 

непокретностима, утврђена цена се коригује коефицијентом локације за остале зоне и обрачуном амортизације у складу 

са старошћу објекта. 

Члан 4. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                   

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    

Број: 020-229/2013-05-III                         

Дана: 27.06.2013. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                                                                                                                                                                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                      Драган Јовановић, с.р. 
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