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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, 7/2013 и 14/2013-

испр. и 18/2013), у члану 15. Правилника, тачка 39. Радно место: Шеф Одсека локалне пореске администрације, 

брише се досадашњи опис посла и замењује новим Описом посла:  

- Руководи радом Одсека, 

- Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга Одсека 

у складу са прописима,  

- Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга Одсека, 

- Одговоран је за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одсека, 

- Стара се о адекватној примени софтвера и иницира усавршавање и доградњу истог, 

- Учествује у изради нацрта одлука везаних за делокруг Одсека, 

- Води поступак и учествује у доношењу решења – аката за све изворне приходе које администрира 

Одсек, 

- Даје предлоге за теренску контролу, као и покретање поступка принудне наплате, 

- Врши канцеларијску контролу локалних пореских прихода,  

- Израђује све извештаје везане за утврђивање и контролу јавних прихода, као и порески завршни рачун, 

- Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе. 

 

У истој тачки код УСЛОВА речи: „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, положен испит за рад у органима државне  управе”, бришу се и замењују 

речима: „Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске 

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”.   

 

У истом члану, тачка 40. Радно место: Послови за утврђивање и контролу пореских и других обавеза, 

брише се досадашњи опис посла и замењује новим Описом посла: 

- Прима, обрађује, уноси податке и врши контролу поднетих пореских пријава за локалне јавне приходе 

за које је решењем утврђена обавеза, 

- Ажурира базу података обвезника јавних прихода, 

- Учествује у изради извештаја везаних за утврђивање и контролу јавних прихода, као и пореског 

завршног рачуна, 

- Указује на нередовност плаћања обавеза од стране пореских обвезника, 

- Учествује у припреми документације за решавање по жалбама пореских обвезника, 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA       Година XVIII      Број 7    25. април 2014.    страна  2 

 
- Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске 

управе. 

 

У истој тачки код УСЛОВА речи: „Стечено високо образовање из научне области економске науке на 

студијама другог степена (дипломске 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” 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, положен испит за рад у органима државне управе”. 

 

Члан 2. 
У члану 19. после става 1. додаје се став 2. који гласи: ,,Овим Правилником предвиђа се могућност пријема и 

приправника волонтера са стеченом стручном спремом наведеном у ставу 1. овог члана.“ 

 

Члан 3. 

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: 110-21/2014-05                  

Дана: 17.04.2014. године                                                                                                                         НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                            Милица Станишић, дипл.правник, 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 24.04.2014. 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. 110-21/2014-05 од 17.04.2014. године. 

 

II    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-166/2014-05-III 

Дана: 24.04.2014. године                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 

 

-3- 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 52. став 1. 

тачка 5. Статута Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), и члана 29. Одлуке о ауто-

такси превозу путника („Службени гласник СО Топола“, број 2/2005, 5/2007, 3/2009 и 6/2011), 

Председник општине Топола, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  

ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 

I   ОДРЕЂУЈУ СЕ такси стајалишта на територији вароши Општине Топола у следећим улицама: 
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• Булевар Вожда Карађорђа (код зграде биоскопа) према раскрсници са улицом Краљице Марије -  7 паркинг 

места; 

• Душана Радовића (код дворишта Дома здравља) – 4 паркинг места; 

• Булевар краља Александра између зграде суда и Полицијске станице, почев од колског улаза на кућном 

броју 15 – 2 паркинг места. 

 

II   Обавезује се „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола из Тополе, да 

предузме све послове предвиђене чланом 26. Одлуке о ауто такси превозу путника. 

 

III  О спровођењу овог решења стараће се орган надлежан за послове саобраћаја Општинске управе општине 

Топола. 

 

IV  Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење број 020-77/2009-05 од 05.03.2009. године. 

 

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

 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

Број: 020-158/2014-05 

Дана: 16.04.2014. године 

 

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 285. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и 

,,Службени гласник”, број 30/10) 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 

 

1. Овлашћује се Биљана Мијовић дипломирани правник, запослена у Општинској управи Општине Топола, 

на радном месту управни послови у области грађевинарства у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-

урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином да води управни поступак из 

делокруга рада Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности, послова друштвене бриге о деци, 

социјалне и борачко инвалидске заштите: 

 - вођење управног поступка и израду нацрта првостепених решења из области друштвене бриге о деци, о признавању 

права на додатак за децу, родитељски додатак, за исплату опреме за новорођенчад, додатну помоћ мајци избеглици и 

прогнаном лицу; 

- вођење управног поступка и израду нацрта првостепених решења из области социјалне и борачко инвалидске заштите, 

као и цивилних инвалида рата по републичким прописима и 

- издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом. 

 

          2. Овлашћење ступа на снагу 15.04.2014. године, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“ и на 

огласној табли Општинске управе општине Топола. 

 

         3.  Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење начелника Општинске управе општине Топола, 

број: 031-58/2013-05 од 27.11.2013. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Oдељење за општу управу                                                                           

Број: 031-8/2014-05 

Датум: 15.04.2014. године        

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК 

                                                                                                                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                           Милица Станишић, дипл. правник, с.р.  
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 С А Д Р Ж А Ј 
  

1. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине Топола Страна 1. 

   

2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама  

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи општине Топола           Страна 2. 

   

3. РЕШЕЊЕ о одређивању такси стајалишта Страна 2. 

   

4. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Биљане Мијовић Страна 3. 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола,  Драган Јовановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


