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231. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009,5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

35. и 36. Статута месне заједнице Његошево («Службени лист општине Б.Топола» број 12/2013, 

13/2013 и 22/2017) Савет месне заједнице Његошево на седници одржаној дана 23.10.2017. године 

донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Његошево (у даљем 

тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

  

1. Јелена Поповић, из Његошева, за председника 

 2. Фима Јањић, из Његошева, за члана 

3. Јустина Вречић, из Његошева, за члана 

 

II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора, и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Његошево. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

Месна заједница Његошево 

Број: 90/017 

Дана: 23.10.2017. године 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Матковић Војин с.р. 

 

 

232. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

35. 36 и 39. Статута месне заједнице Мали Београд («Службени лист општине Б.Топола» број 12/2013 

и 22/2017) Савет месне заједнице Мали Београд на седници одржаној дана 6.11.2017. године донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Мали Београд (у даљем 

тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

  

1. Масликоса Милка, из Малог Београда, за члана 

 2. Тешић Татјана, из Малог Београда, за члана 

3. Тешић Габриела, из Малог Београда, за члана 

 

II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора, и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Мали Београд. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

Месна заједница Мали Београд 

Број: 35/2017 

Дана: 06.11.2017. године 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Бобо Врањеш с.р. 

 

 

 

233. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009,5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и 

члана 36. став 2. Статута месне заједнице Гунарош, Савет месне заједнице Гунарош на седници 

одржаној дана 07.11.2017. г. донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНАРОШ 
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I 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Гунарош (у даљем 

тексту: Комисија), именују се:  

 1. ВАТАИ ИРМА                   из  Гунароша                - за председника 

 2.СЛИФКО ФЕРЕНЦ            из  Багремова               - за члана 

 3.КАДАР МЕЛИНДА               из  Гунароша                - за члана 

 4. ФИЗЕРЕШИ АНГЕЛА           из  Богароша        - за члана 

 5.МАЧКОВИЋ НОРБЕРТ  из  Гунароша        - за члана 

 

II  

Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора,  

- спроводи послове Референдума расписан за територију Месне заједнице и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом Месне заједнице Гунарош. 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли месне заједнице. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГУНАРОШ 

Број: 289/17 

Дана: 07.11.2017 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Чорба Ото с.р. 

 

 

234. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

35. и 36.  Статута месне заједнице Панонија («Службени лист општине Б.Топола» број 13/2013 и 

22/2017) Савет месне заједнице Панонија на седници одржаној дана 09.11.2017. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНОНИЈА 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Панонија (у даљем 

тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  
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1. Oливера Радић, са Паноније, за председника 

 2. Александра Митровић, са Паноније, за члана 

3. Јадранка Влаховић, са Паноније, за члана 

4. Зоран Иванковић, са Паноније, за члана 

5. Алиса Парак, са Паноније, за члана 

 

II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора,  

 -укупни резултати избора се објављују у ”Службеном листу општине Бачка Топола” у року од 

5 дана утврђивања резултата и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Панонија. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

Месна заједница Панонија 

Број: 312/17 

Дана: 09.11.2017. године 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Горан Плећаш с.р. 

 

 

235. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

34. и 35.  Статута месне заједнице Горња Рогатица («Службени лист општине Б.Топола» број 13/2013 

и 22/2017) Савет месне заједнице Горња Рогатица на седници одржаној дана 09.11.2017. године донео 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА РОГАТИЦА 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Горња Рогатица (у 

даљем тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

  

1. Драган Жигић, из Горње Рогатице, за председника 

 2. Ивана Пушкаш, из Горње Рогатице, за заменика председника 

3. Весна Марић, из Горње Рогатице, за члана 
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II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора, при чему се укупни резултати избора 

објављују у ”Службеном листу општине Бачка Топола” у року од 5 дана од дана утврђивања и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Горња Рогатица. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

Месна заједница Горња Рогатица 

Број: 16/2017 

Дана: 09.11.2017. године 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Бранислав Алексић с.р. 

 

 

236. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б.Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

35. и 36.  Статута месне заједнице Победа («Службени лист општине Б.Топола» број 13/2013 и 

23/2017) Савет месне заједнице Победа на седници одржаној дана 09.11.2017. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ПОБЕДА 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Победа (у даљем тексту: 

Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

  

1. Јеркан Гојко, из Светићева, за председника 

 2. Месарош Хелена, са Победе, за члана 

3. Клебечко Розалија, са Победе, за члана 

 

II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 
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 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора,  

 -укупни резултати избора се објављују у ”Службеном листу општине Бачка Топола” у року од 

5 дана од дана утврђивања и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Победа. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

Месна заједница Победа 

Број: 423 

Дана: 09.11.2017. године 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Ласло Викор с.р. 

 

 

 

237. 

На основу члана 44. став 1 тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014- др. Закон и 101/2016- др. Закон) члана 68. став 1 тачка 8) Статута општине 

Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 

12/2014) и члана 11. став 4 Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.7-1/2017) Председник општине Бачка Топола дана 08. новембра 2017. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

I 

 Образује се Комисија за грађевинско земљиште (у даљем тексту: Комисија), у коју се 

именују:  

1. Петер Седлар, дипл. правник – за председника, 

2. Јанош Балањи, дипл. инг. геодезије – за заменика председника, 

3. Дејан Јерковић, дипл. економиста – за члана, 

4. Радомир Кузмановић, дипл. економиста – за заменика члана,  

5. Золтан  Кишкарољ, дипл. инж. арх. – за члана, 

6. Роберт Пашти, дипл. инж. грађ. – за заменика члана, 

7. Золтан Иванич, дипл. економиста – за члана, 

8. Миклош Корнелиа, дипл. инж. грађ. – за заменика 

 

Послове техничког секретара Комисије обављаће шеф одсека за имовинско-правне послове 

Општинске управе, Оливера Ненадић, дипл. правник. 

 

II 

 Комисија се именује на мандантни период од четири (4) године. 

  

III 

Задатак Комисије је да спроведе поступак располагања, односно прибављања грађевинског 

земљишта, припреми јавни оглас за отуђење, сачињава записник и предлог решења о располагању 

односно прибављању, који доставља надлежном органу ради одлучивања, као и све остале послове у 
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складу са Законом о планирању и изградњи („ Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и 

Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7-1/2017). 

 Стручне и административне  послове за Комисију врши Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола. 

 

IV 

 За обављање задатака из тачке III овог решења, председник, заменик председника и чланови, 

као и њихови заменици и технички секретар, имају право на накнаду на начин и у висини коју 

утврђује Председник општине својим актом. 

V 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА                     Председник Општине 

Број: 02-190/2017-V         Кишлиндер Габор с.р. 

Дана: 08.11.2017. 

Бачка Топола 

 

 

                                                                                          

Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

231. Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове 

Савета месне заједнице Његошево 1053 

   

232. Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове 

Савета Месне заједнице Мали Београд 1053 

   

233. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Гунарош 1054 

   

234. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Панонија 1055 

   

235. Решење о именовању председника, заменика председника и члана Комисије 

за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Горња Рогатица 1056 

   

236. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Победа 1057 

   

237. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште 1058 

   

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


