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На основу члана 32. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 

92/2011 и 93/2012), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007) и члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине 

Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 

6/2013), 

Председник општине Топола, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Дана 23.05.2014.године укида се ванредна ситуација 

на територији општине Топола, осим на територији 

насељеног места Наталинци, а која је била условљења 

елементарном непогодом – поплавом.  

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Како су се стекли услови да се ванредна ситуација 

укине на територији општине Топола, осим на 

територији МЗ Наталинци, укида се ванредна ситуација 

на територији општине Топола, осим на територији 

насељеног места Наталинци.  

 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

Број: 217-33/2014-05 

Дана: 23.05.2014. године                                                                                                                                                                                  

                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                               Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 285. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 

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 („Сл. 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 ДРАГАНИ МАТИЋ, ЈМБГ 

1702959726610 дипл. правнику, на радном месту: 

управни послови 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, утврђеној 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 поступка 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 Мастер. 

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 Опш- 

тинске управе општине Топола утврдио је да Драгана 

Матић има стечено високо образовање, завршен правни 

факултет у складу са Законом о високом образовању, 
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положен државни стручни испит и радно искуство преко 

5 година, односно да 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. 

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”. 

 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 031-26/2014-05 

Датум: 26.05.2014. године 
                                                НАЧЕЛНИК                                                                                                                                                                                     

                                          ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                  

                   Милица Станишић, дипл.правник, с.р. 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, 

утврђено је да се у  Решењу о именовању чланова 

Школског одбора ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 

који је објављен у „Службеном гласнику СО Топола”, 

број 10/2014 од 22.05.2014. године поткрала грешка, па 

се даје 

 

И С П Р А В К А 

Решења о именовању чланова 

Школског одбора 

ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 
 

У Тачки I Решења о именовању чланова Школског 

одбора ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава број 020-

171/2014-05-I („Службени гласник СО Топола”, број 

10/2014) испред Општине Топола уместо: „Милан“ треба 

да стоји „Милован“. 

Из Службе за скупштинске, заједничке послове и 

информисање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С А Д Р Ж А Ј  

   

1. ОДЛУКА о укидању ванредне ситуације на територији општине Топола осим на територији 

насељеног места Наталинци          Страна 1. 

   
2. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења Драгани Матић Страна 1. 

   
3. Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава Страна 2. 

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 


