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 На основу члана 9. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју 

општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 17/2019), члана 67. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, број: 02/2019), члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (“Сл. 

Гласник СО Топола“, бр. 05/2019), Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном 

грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, број: 03/2005 и 08/2007) и Закључка 

Општинскг већа Општине Топола бр. 020-37/2023-05-III и 020-38/2023-05-III од 13.01.2023. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 23.01.2023. године, доноси следећу одлуку: 

 

О Д Л У К А 

о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради 

постављања привремених монтажних објеката – киоска 

  

1. Покреће се поступак прикупљања писмених понуда ради давања на коришћење локација на изграђеном 

јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, и то: 

- Локација бр. 1а.1 на КП број: 1749 КО В.Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²), 

- Локација бр. 1а.2 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²), 

- Локација бр. 44 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²), 

- Локација бр. 22 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 17,81 м²), 

- Локација бр. 10 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 10,56 м²), 

- Локација бр. 13 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 7,46 м²), 

- Локација бр. 4 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 8 м²), 

- Локација бр. 21. на КП број: 2812 КО В.Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 10,18 м²), 

- Локација бр. 8 на КП број 1533 КО В. Топола ( угао ул. Принца Томислава Карађорђевића и Миливоја  

Петровића Блазнавца), I зона (БРГП 7,77 м²), 

- Локација бр. 38. на КП број 1533 КО В.Топола (прилаз из улице Миливоја Петровића Блазнавца уз 

локацију бр. 8), I зона (БРГП 8,41 м²), 

из Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту 

(„Службени гласник СО Топола“, број: 03/2005 и 08/2007). 

2. Делатности које се могу обављати у типском монтажном објекту су из области личних и 

интелектуалних услуга, као и трговине непрехрамбеним производима (писаћи материјал, новине, књиге, 

цвеће, парфимеријски и козметички производи и слично). 

3. Изграђено јавно грађевинско земљиште даје се на привремено коришћење на временски период од 12 

месеци, почевши од 04.04.2022. године. 

4. Почетна цена за давање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта износи 

275,00 динара/m
2
 месечно. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара за све учеснике 

у поступку. 

5. Изграђено јавно грађевинско земљиште на привремено коришћење ради постављања привременог 

монтажног објекта из тачке 1. ове одлуке добиће физичко или правно лице које у поступку понуди највећу 

цену. 

6. Поступак давања на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката, путем 

прикупљања писмених понуда, спроводи комисија у следећем саставу: 

-Виолета Говедарица, правник – председник комисије; 

-Јасна Миљковић, дипл. економиста– члан комисије; 

-Немања Костић, дипл. просторни планер – члан комисије; 

-Душица Илић-Недић, дипл. биолог – члан комисије; 
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-Александра Дрекаловић, д.и.а. - члан комисије. 

7. Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Топола, званичном сајту 

општине Топола и средству јавног информисања на територији општине Топола. Јавно оглашавање траје 

15 дана. 

8. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                        ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-64/2023-05-III                                                       Мирко Радовановић, с.р. 

Дана:   23.1.2023.година                                                                              

-2- 
На основу члана 27 став 1 тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 37 Упутства за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023) и члана 6 став 1 тачка 6) Пословника 

Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 1/2023), 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 19.01.2023. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 1. 

У члану 2 став 1 Одлуке о обрасцима за спровођење избора за чланове савета месних заједница, 

додаје се тачка 13) која гласи:  

„Образац ЧСМЗ-13/23 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за избор чланова 

савета месних заједница“  

Члан 2. 

Ова допуна Одлуке ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО 

Топола“ и на званичној интернет презентацији општине Топола. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 020-46/2023-05-I          

Дана: 19.01.2023. године                                                                                                                                           

            

ОБРАЗАЦ  ЧСМЗ – 13/23 

 

П О Т В Р Д А 

О изборном праву за гласање ван бирачког места 

за избор чланова савета месних заједница 
 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ __________________________________________, ЈМБГ 

_______________________, 

                                                        (име и презиме) 

 

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

________________ СА АДРЕСОМ СТАНОВАЊА  ___________________________, 

                                                       (адреса становања) 

 

УПИСАН У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК – ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА – МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА _________________________,  

 

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ ______________________________, ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ __________, И ДА 

ИМА ИЗБОРНО ПРАВО. 
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У _____________________, __________________ године 

 

                  БИРАЧ                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

 

____________________________     _______________________________ 

         (име и презиме)                                                                                  (име и презиме) 

                                                                                                                                

________________________      _______________________________ 

               (потпис)                                                                                     (потпис) 

                                             

ЧЛАНОВИ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА 

 

                                                     1.___________________________________ 

                                                                             (име и презиме) 

 

                                                        ___________________________________ 

                                                                                    (потпис) 

 

                                                     2.___________________________________ 

                                                                             (име и презиме) 

 

                                                         __________________________________ 

                                                                                   (потпис) 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачке комисије пре одласка повереника бирачке 

комисије код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју повереници 

бирачке комисије враћају бирачкој комисији, након чега се заокружује редни број испред имена и 

презимена бирача у изводу из бирачког списка и гласачки листић се убацује у гласачку кутију. 

 

-3- 
На основу члана 27. став 1. тачка 9) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 3/2019), и члана 32. став 7. и 8. Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница („Службени гласник СО Топола“, број 1/2023 и 2/2023), 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 25.01.2023. 

године, утврдила је  

 

О Д Л У К У 

O OДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА 

ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I. Гласачки листићи штампаће се на хартији формата А4 (210mm x 297mm), беле боје.  

II. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на хартији формата А4 

(210mm x 297mm) розе боје.  

III. Ову Одлуку доставити запосленом у Служби за скупштинске, заједничке послове и инфоримсање 

Општинске управе општине Топола, одређеном за штампање гласачких листића и другог изборног 

материјала за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Топола, 

расписаних почев од 29.01.2023. године, у својству носиоца искључивог права за вршење предметне 

услуге.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 013-1/2023-05-I  

Дана: 25.01.2023. године 
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-4- 
На основу члана 46 Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“ број 3/2019), члана 28 став 1 Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023) и Решења Општинске управе општине Топола – 

Одељења за општу управу о закључењу дела јединственог бирачког списка за подручје општине Топола за 

избор чланова Савета месних заједница Блазнава и Божурња, који ће се одржати 29.01.2023. године, број 

208-1/2023-05 од 25.01.2023. године, 

Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

25.01.2023. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БЛАЗНАВА И БОЖУРЊА 

РАСПИСАНИХ ЗА 29.01.2023. ГОДИНЕ  

 

Члан 1. 

Укупан број бирача, утврђен Решењем Општинске управе општине Топола – Одељења за општу 

управу о закључењу дела јединственог бирачког списка за подручје општине Топола за избор чланова 

Савета месних заједница Блазнава и Божурња, који ће се одржати 29.01.2023. године, број 208-1/2023-05 

од 25.01.2023. године је 1084 бирача. 

Члан 2. 

Број бирача по месним заједницама и бирачким местима је следећи:  

1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЛАЗНАВА:  

Број бирачког места 2 

Назив бирачког места – основна школа Блазнава 

Број бирача: 487. 

2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЖУРЊА:  

Број бирачког места 3 

Назив бирачког места – основна школа Божурња 

Број бирача: 597.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и 

на званичној интернет презентацији општине Топола. 

 

РЕПУБЛИKА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 013-3/2023-05-I 

Дана: 25.01.2023.  године                                                        

-5- 
На основу члана 27 став 1 тачка 9) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 32 став 5 и 6 Упутства за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023) и Решења Општинске 

управе општине Топола – Одељења за општу управу о закључењу дела јединственог бирачког списка за 

подручје општине Топола за избор чланова Савета месних заједница Блазнава и Божурња, који ће се 

одржати 29.01.2023. године, број 208-1/2023-05 од 25.01.2023. године 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 

25.01.2023. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

БЛАЗНАВА И БОЖУРЊА  

РАСПИСАНИХ ЗА 29.01.2023. ГОДИНЕ 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ укупан број гласачких листића и број резервних гласачких листића за избор 

чланова Савета месних заједница Блазнава и Божурња, расписаних за 29. јануар 2023. године, на основу 

Решења Општинске управе општине Топола – Одељења за општу управу о закључењу дела јединственог 

бирачког списка за подручје општине Топола за избор чланова Савета месних заједница Блазнава и 
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Божурња, који ће се одржати 29.01.2023. године, број 208-1/2023-05 од 25.01.2023. године и то на следећи 

начин:  

ред. 

бр. 
назив месне заједнице назив бирачког места број гласачких листића 

1. БЛАЗНАВА ОСНОВНА ШКОЛА 487 

2. БОЖУРЊА ОСНОВНА ШКОЛА 597 

II Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Топола“, на званичној интернет страници 

општине Тополаи огласним таблама месних заједница.  

 

РЕПУБЛИKА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 013-4/2023-05-I 

Дана: 25.01.2023. године                                           
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     На основу члана 27 став 1 тачка 4) Одлуке о месним заједницама на територији општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 1. Одлуке о броју чланова Савета за сваку месну 

заједницу на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 11/2020 и 2/2023) и члана 

6 став 1 тачка 4) Пословника Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023), 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 19.01.2023. 

године, донела је  

 

ИЗМЕНУ УПУТСТВА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 1. 

У члану 2. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница („Службени гласник 

СО Топола“ број 1/2023), мења се став 2 тачка 4., тако да уместо  „Месна заједница Винча за подручје 

насељеног места Винча – 5 (пет)“ треба да стоји „Месна заједница Винча за подручје насељеног места 

Винча – 7 (седам)“. 

Члан 2. 

У члану 30. став 1 Упуства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница додаје се тачка 

11) која гласи:  

„Потребан број образаца потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места.“ 

Члан 3. 

      У члану 37. став 1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница додаје се тачка 

13) која гласи: Образац ЧСМЗ-13/23 – Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за избор 

чланова савета месних заједница  

Члан 4. 

После члана 53. Упуства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница додаје се одељак 

који гласи: 

„Гласање ван бирачког места 

Члан 53а. 

Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту (непокретно, тешко или слабо покретно лице) 

обавештава Бирачку комисију дан пре гласања, а најкасније до 14,00 часова на дан гласања, да жели да 

гласа. 

Пошто утврди да је непокретно, тешко или слабо покретно лице уписано у Извод из бирачког списка, 

председник Бирачке комисије издаје таквом бирачу Потврду о изборном праву за гласање ван бирачког 

места и задужује два члана Бирачке комисије да спроведу гласање ван бирачког места. 

Задужени чланови Бирачке комисије одлазе код бирача и утврђују његов идентитет. 

Потом задужени чланови Бирачке комисије предају бирачу службени коверат у којем се налазе: 

гласачки листић, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места и посебан коверат у који ће 

бити стављен попуњени гласачки листић. 

Члан 53б. 

Пошто упознају бирача с начином гласања чланови Бирачке комисије напуштају просторију у којој 

бирач гласа. 
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Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно 

или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ другог лица којег сам одреди, на исти начин на који ту 

помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на бирачком месту. 

Бирач потписује потврду о изборном праву за гласање ван бирачког места и  иза тога гласа. 

Потом ставља попуњени и пресавијени гласачки листић у посебан коверат који чланови Бирачке 

комисије пред њим печате. 

Тако запечаћен посебан коверат бирач ставља заједно с потписаном потврдом о свом изборном праву 

у службени коверат. 

Пре печаћења службене коверте са посебном ковертом и потврдом о изборном праву, чланови 

Бирачке комисије  обавезно морају да провере да ли је бирач потписао потврду о изборном праву. 

Члан 53в. 

Одмах по повратку на бирачко место, чланови Бирачке комисије предају службени коверат бирачкој 

комисији, која отвара службени коверат у којем се налази потписана потврда о изборном праву и затим 

заокружује редни број под којим је бирач уписан у Извод из бирачког списка и на месту за потпис бирача 

ставља напомену да је бирач гласао ван бирачког места. 

Затим Бирачка комисија отвара запечаћени коверат и из њега вади пресавијени гласачки листић и 

убацује га у гласачку кутију. 

Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, сматра се да бирач није гласао, што се уноси у 

записник о раду Бирачке комисије, с тим да се такав бирач не заокружује у Изводу из бирачког списка, а 

гласачки листић се не убацује у гласачку кутију већ се рачуна као неупотребљен гласачки листић. 

У записник о раду Бирачке комисије, Бирачка комисија уписаће укупан број бирача који су гласали 

ван бирачког места. 

Бирачка комисија по затварању бирачког места, уз остали изборни материјал, у посебној коверти 

прилаже и потписане потврде о изборном праву свих бирача који су гласали ван бирачког места. 

Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју месне заједнице.“ 

Члан 5. 

      У члану 56. додаје се став 2 који гласи: „Председник Изборне комисије може овластити неке од 

чланова или заменика члана Изборне комисије да оду у обилазак бирачког места ради надзора над 

спровођењем избора. Чланови Изборне комисије који обилазe бирачка места не смеју учествовати у 

поступку утврђивања резултата гласања, бројању гласачких листића, попуњавању записника о раду 

бирачке комисије нити другим радњама после затварања бирачког места.“ 

Члан 6. 

      Члан 70. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница мења се тако да гласи: 

„Пошто Бирачка комисија утврди резултате гласања на бирачком месту, њен председник или његов 

заменик са још једним чланом Бирачке комисије врши предају изборног материјала Изборној комисији и 

одговоран је за његову предају.“ 

Члан 7. 

У члану 71. на крају става 1. Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница 

додаје се алинеја која гласи:  

- „запечаћен, односно затворен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање 

ван бирачког места.“ 

Члан 8. 

Овa Измена Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“ и на званичној интернет презентацији 

општине Топола. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број:  020-51/2023-05-I            

Датум: 19.01.2023. године  

-7- 
Образац ЧСМЗ-4/23 

 

На основу члана 27 став 1 тачка 8) Одлуке о месним заједницама општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 22 Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023) и члана 6 став 1 тачка 8) Пословника Комисије за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 1/2023), 
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  Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 

19.01.2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

БОЖУРЊА 

 

1. Утврђује се Изборна листа кандидата за избор члана Савета месне заједнице Божурња и то: 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година  
рођења 

Занимање 
Пребивалиште и  
адреса становања 

1. Зоран Вукосављевић 1969 Пољопривредник Божурња 
2. Александар Живановић 1988 Предузетник Божурња 
3. Дарко Чолић 1967 Возач Божурња 
4. Милан Павловић 1981 Пољопривредник Божурња 
5. Марко Јаковљевић 1989 Пољопривредник Божурња 
6. Иван Чолић 1991 Радник Божурња 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“, на огласној табли Месне заједнице 

Божурња и на званичној интернет презентацији општине Топола. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

OПШТИНА ТОПОЛА                 Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 020-50/2023-05-I 

Датум: 19.01.2023. године 

-8- 
Образац ЧСМЗ-4/23 

На основу члана 27 став 1 тачка 8) Одлуке о месним заједницама општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), члана 22 Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница („Службени гласник СО Топола“ број 1/2023) и члана 6 став 1 тачка 8) Пословника Комисије за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 1/2023), 

 Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 19.01.2023. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

БЛАЗНАВА 

 

1. Утврђује се Изборна листа кандидата за избор члана Савета месне заједнице Блазнава и то: 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Година  
рођења 

Занимање 
Пребивалиште и  
адреса становања 

1. Љубинка Радојевић 1967 Техничар продаје Блазнава 
2. Никола Шевић 1996 Трговац Блазнава 
3. Љубомир Јовановић 1988 Аутолимар Блазнава 
4. Божа Николић 1973 Аутоелектричар Блазнава 
5. Раденко Дачић 1963 Возач Блазнава 
6. Милован Јовановић 1965 Конобар техничар Блазнава 
7. Рајко Шевић 1965 Пензионер Блазнава 
8. Зоран Јовановић 1958 Предузетник Блазнава 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“, на огласној табли Месне заједнице 

Блазнава и на званичној интернет презентацији општине Топола. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

OПШТИНА ТОПОЛА                          Софија Радојковић, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Број: 020-49/2023-05-I 

Датум: 19.01.2023. године 
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       На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 63. став 1. тачка 8. 

Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола,, 2/2019), а у складу Планом Развоја општине 

Топола за период 2021-2031 година (,,Службени гласник СО Топола,, 6/2021) 

     Председник општине доноси 

 

Р  е  ш  е  њ  е 

о именовању чланова Локалног Савета за запошљавање 

 

1. Образује се Локални Савет за запошљавање општине Топола (у даљем тексту: Савет) 

2.  У Локални Савет из тачке 1. Решења именује се: 

-  за Председника Савета - Милорад Трифуновић, представник општине Топола,  

-  за чланове Савета: 

 Сања Петровић, представник Дома Здравља и члан општинског већа општине Топола; 

 Драгана Арсенијевић, представник Националне службе за запошљавање; 

 Сања Чоловић, представник ,,ЈКСП“ Топола;  

 Дејан Марковић, представник синдиката општине Топола;  

 Марија Обрадовић, представник основне школе ,,Живко Томић“;  

 Дамир Живановић, представник Електродистрибуције Топола.  

3.  Задатак Савета је да даје мишљење и препоруке у вези: 

- доношења Програма и акционих планова у вези запошљавања, 

- организовања јавних радова, 

- радног ангажовања запослених у извођењу јавних радова, 

- додатног образовања, 

- обука и 

- других питања од интереса за запошљавање. 

4.   О правима и обавезама која проистекну из рада Локалног савета за запошљавање  из тачке 1. 

Решења одлучује се у складу са актима Општине Топола-Општинске управе.  

5.    Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                   ПРЕДСЕДНИК 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                     Игор Петровић, с.р. 

Број: 020-12/2022-05-II 

Дана: 24.01.2022. године       

-10- 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1. 

Одлука о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног 

грађевинског земљишта ради постављања привремених мотажних објеката - 

киоска 

Страна 1. 

 

2. 
Одлука о допуни одлуке о обрасцима за спровођење избора за чланове месних 

заједница и образац 
Страна 2. 
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3. 
Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за 

гласање на изборима за чланове месних заједница 
Страна 3. 

 

4. 
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за избор чланова савета месних 

заједница Блазнава и Божурња расписаних за 29.01.2023. године 
Страна 4. 

 

5. 
Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор чланова 

савета месних заједница Блазнава и Божурња расписаних за 29.01.023. године 
Страна 4. 

 

6. Измена упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница Страна 5. 

 

7. 
Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне 

заједнице Божурња 
Страна 6. 

 

8. 
Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне 

заједнице Блазнава 
Страна 7. 

 

9. Решење о именовању чланова Локалног Савета за запошљавање Страна 8. 

 

10. 
Закључак о одређивању цене закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Топола у првом кругу 
Страна 8. 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    

 

 

                             

 

 

 

 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

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

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Исидора Николић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Владимир Радојковић 

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 
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