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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016-аутентично тумачење), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-

др. закон), члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 21. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008), Одлуке о буџету општине 

Топола за 2017. годину („Службени гласник СО Топола“, бр. 23/2016), у складу са Одлуком Општинског већа општине 

Топола о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања  на територији Општине Топола у 2017. години, број 020-90/2017-05-III од дана 15.03.2017. године, а на 

предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

општине Топола у 2017. години образоване Решењем председника општине Топола број 020-163/2017-05 од 12.04.2017. 

године,  

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката 

из области јавног информисања 

на територији општине Топола у 2017. години 

 
 

I   Средства у износу  од 1.330.000,00 динара распоређују се : 

 

1. РТВ ,,Сунце“ д.о.о. Аранђеловац   500.000,00 динара 

2. Агенција за услуге, рекламе и пропаганде  

„БРАФ,, - Радио ИФМ Топола   300.000,00 динара 

3. РТВ ,,Јасеница“ д.о.о.  См. Паланкa   200.000,00 динара 

4. Радио ,,ОП ТОП“ Топола    130.000,00 динара 

5. Агенција ,,Герила  АДВ“  Крагујевац   100.000,00 динара 

6. ,,Јавност“ д.о.о Крагујевац    100.000,00 динара. 

   

II   Пројекти којима нису додељена средства: 

1. Инситут за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, редакција ,,Еколист“ Нови Сад, 

2. Агенција ,,АР ПРЕС“ Јеловик Аранђеловац, 

3. РТВ ,,Шумадија“ Аранђеловац, 

4. ,,Дечје новине ,,Доситеј“ Горњи Милановац, 

5. ,,Медијска мрежа“ д.о.о. Београд, 

6. ПД ,,ГЗС“ д.о.о. Чачак, 

7. ПД ,,Телемарк“ д.о.о. Чачак, 

8. Удружење „Академац“ Београд. 

 

III   Ово решење је коначно. 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014) и Одлуке о 

буџету општине Топола за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“, бр.23/2016), Општинско веће општине Топола 

је донело Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
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информисања на територији Општине Топола  у 2017. години, број 020-90/2017-05-III од од 15.03.2017. године, на основу 

кога је објављен јавни позив  на интернет страници општине Топола и у Дневном листу ,,Данас“. 

На Конкурс се пријавило 14 учесника. Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Топола у 2017 години образована Решењем председника општине 

Топола број 020-163/2017-05 од 12.04.2017. године,   размотрила је приспеле пројекте. На основу циљева и критеријума 

наведених у конкурсу, Комисија је Општини Топола доставила Записник са предлогом одлуке о расподели средстава по 

Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

Општине Топола  у 2017 години.  

На основу Предлога Комисије и сопственог увида у приспеле пројекте, Општинско веће општине Топола је 

одлучило као у диспозитиву решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се покренути управни спор пред  

Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                

Број: 020-194/2017-05-III 

Дана: 08.05.2017. године                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                             Драган  Живановић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон и 

101/2016-други ), члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 11/2008 и 6/2013), члана 3. и 

21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 50. 

Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 14/2008) и члана 3. Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 6/2016), а у  вези члана 61, 64, 64а и 64б Закона о 

пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'', бр.62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
I  Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Топола за 2017. годину (у даљем тексту: Комисија) 
 
II   У Комисију се именују: 

за председника: 

• Сања Јевтић- дипломирани правник  

за чланове:   

• Горица Павловић, дипломирани економиста 

• Нада Илић, дипломирани економиста 

• Маргарета Живановић, дипломирани економиста 

• Љиљана Милетић, математички техничар. 
 
III  Задатак Комисије је давање предлога председнику Општине Топола за доношење Одлуке о давању на коришћење без 

плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, одређивање почетне цене закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Топола које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2017. годину, спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државој својини по основу јавног надметања (јавне лицитације или прикупљања 

писаних понуда), вођење записника и давање предлога председнику Општине Топола за доношење одлуке за избор 

најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 
 
IV  Комисија ће задатке из тачке III овог решења обавити у року у складу са Законом о пољопривредном земљишту 

(,,Службени гласник РС“, бр.62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015). 
 
V  Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини, стручну обраду аката,  других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши 

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

I  - ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2017. годину, садржан је у 

одредбама члана 59. став 1. тачка 7. Статута општине Топола и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола 

(,,Службени гласник  СО Топола“, број 6/2016), а у вези са чланом 61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту. 

 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 07. 04. 2017. године, а у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту, донела је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Топола за 2017. годину, који између осталог садржи податке о укупној површини пољопривредног 

земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп. Одредбама члана 61, 64, 64а и 64б Закона о 

пољопривредном земљишту прописан је поступак давања на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта 

у државној својини, поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  по праву пречег закупа, 

поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, односно поступак јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу. Имајући у виду ове одредбе, као и одредбе 

Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Топола, јасно је да је неопходно образовати комисију која ће спровести ове поступке. 

 

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 

Одредбом члана 59. став 1. тачка 7. Статута општине Топола прописано је да се Општинско веће стара о 

извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, а одредбом члана 3. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Топола да Комисију за спровођење поступка јавног надметања образује Општинско веће општине Топола. 

Тачком I овог решења образована је Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2017. годину.  

Тачком II овог решења одређен је број чланова и састав Комисије имајући у виду сложеност и комплексност 

послова, као и значај ових послова за општину Топола, па је предложено да Комисија има укупно 5 (пет) чланова, 

рачунајући и председника Комисије. 

Тачком III овог решења дефинисан је задатак Комисије, а тачком  IV одређен је рок за завршетак задатка, 

односно рок за давање предлога председнику општине Топола за доношење одлука. 

Тачком V одређено је да стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других материјала, организационе и 

административне послове за Комисију врши Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола, у складу са одредбом члана 64. став 8. Закона о пољопривредном земљишту и одредбама члана 

12. став 1. алинеја 9. Одлуке о Општинској управи општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008, 

15/2008, 6/2013 и 19/2016), јер је област пољопривреде у делокругу рада овог Одељења. 

 

               IV - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

               Финансијска средства за рад  Комисије нису потребна. 

 

   

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-195/2017-05-III 

Дана: 08.05.2017. године                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                                                                                                        Драган Живановић, с.р. 
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                На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014-други закон и 

101/2016-други закон), члана 59. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр.11/2008 и 6/2013), члана 

3. и 21. Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. и 

50. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр.14/2008), а у вези члана 60, 61, 

61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009 и 

112/2015) и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини („Службени гласник РС” 16/2017), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је 
 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXI       Број 6        9. мај 2017.        страна  4 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2018. годину. 
(у даљем тексту: Комисија) 
 

II – У Комисију се именују: 
за председника 
Саша Томић, дипл. инж. пољопривреде. 

 

за чланове: 

1. Зорица Станковић, дипл. инж. пољопривреде 

2. Небојша Пејчиновић, геометар 

3. Биљана Мијовић, дипл. правник 

4. Оливера Павловић, саобраћајни техничар. 

 

III - Задатак Комисије је:  
а) Да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су власници 

функционалног система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредних објеката, стакленика, пластеника и 

вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) који се налазе на пољоприврдном земљишту у државној 

својини и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, 

власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији 

јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину, да Комисији доставе захтеве за остваривање права 

пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола са потребном 

документацијом, најкасније до 31. октобра текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе 

одлуку о истим; 

б) Да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту, Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини („Службени гласник РС” 16/2017), упутствима и инструкцијама Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 

в) Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту), коју образује председник општине, а која у свом саставу има најмање половину чланова 

физичких лица- пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим 

се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде; 

г) Да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Предлог годишњег 

програма (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту); 

д)  Да достави Предлог годишњег програма Општинском већу разматрање и утврђивање; 

ђ) Да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишењег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2018. годину. 

 

IV -Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком: 

а) Објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом 

најкасније до 30. јуна 2017. године; 

б) Израда Предлога годишњег програма - до 15. фебруара 2018. године; 

в) Прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту - до 20. фебруара 

2018. године; 

г) Достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од дана добијања мишљења; 

д) Достављање Предлога годишњег програма Општинском већу општине Топола на разматрање до 01. марта 

2018. године. 

 

V- Чланови комисије који нису запослени у Општинској управи општине Топола за обављање задатака из става 

III овог решења имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама трошкова одборника Скупштине општине, 

члановима Општинског већа и радних тела које образује Скупштина општине Топола и председник Општине 

(,,Службени гласник СО Топола'' број 11/2008, 10/2015 и 3/2016). 
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VI - Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за Комисију врши 

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе општине Топола. 

 

VII - Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

Образложење 

I - Правни основ за доношење решења 
 

Правни основ за доношење Решења о образовању Kомисије за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2018. годину, садржан је у одредбама члана 59. 

став 1. тачка 7. Статута општине Топола, којом је прописано да се Општинско веће стара о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и дужности Републике, као и у одредбама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту. 

 

II - Разлози за доношење решења 
 

Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да пољопривредним земљиштем у 

државној својини располаже и управља Република Србија преко Министарства, а ставом 2, 3. и 4. Да се пољопривредно 

земљиште у државној својини користи према годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе најкасније до 31. Марта текуће године, уз 

сагласност Министарства, по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује председник општине, односно 

градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица-пољопривреднике који су уписани у 

Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних 

газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде. Ставовима 5. и 6. Овог члана, одређено је да се годишњим 

програмом утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења 

радова и улагања средстава, да садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, и то: 

податке о укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији јединице локалне самоуправе; корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима 

пољопривредног земљишта у државној својини; површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата 

на коришћење; укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, 

као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или 

више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом, културом и податке о стању заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Ставом 8. овог члана, одређено је да је орган 

надлежан за послове вођења јавне евиденције о непокретностима дужан да достави потребне податке, најкасније до 30. 

Октобра текуће године, органу јединице локалне самоуправе за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за наредну годину, без накнаде. 

 

III - Образложење појединачних предложених решења 
 

Тачком I овог решења образована је Комисија. 

 

Тачком II одређен је састав и број чланова Комисије, тако да Комисија има укупно пет чланова, рачунајући и 

председника Комисије. За чланове Комисије именована су стручна лица која су добри познаваоци терена у општини 

Топола, која имају искуство и знање у раду у овој области, чиме је прихваћена препорука Министарства. Приликом 

одређивања броја и састава Комисије имала се у виду комплексност и сложеност послова и задатака које је потребно 

реализовати, а посебно чињеница да је потребно прикупити, евидентирати и утврдити обимне релевантне податке који се 

односе на пољопривредно земљиште у државној својини, а које ће обухватити Предлог годишњег програма. 

 

Тачком III овог решења прецизиран је задатак комисије, а тачком IV одређена је динамика израде Предлога 

годишњег програма, тј. прецизирано је време извршења појединих фаза поступка израде Предлога годишњег програма и 

одређен је рок за завршетак задатка, односно рок за упућивање Предлога годишњег програма Општинском већу на 

разматрање.  

 

Тачком V предложено је да за обављање свог задатка чланови Комисије који нису запослени у Општинској 

управи општине Топола имају право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама трошкова одборника Скупштине 

општине, члановима Општинског већа и радних тела које образује Скупштина општине Топола и председник Општине  

(,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008, 10/2015 и 3/2016). 

 

Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за 

седнице Комисије врши Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе 

општинеТопола, сходно одредби члана 12.став 1, алинеја 9 Одлуке о Општинској управи  (,,Службени гласник СО 
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Топола“, бр.12/2008, 15/2008, 6/2013 и 19/2016), којом је прописано да ово одељење, између осталих, врши послове и 

спроводи прописе у области пољопривреде. 

 

IV - Финансијска средства 
Финансијска средства за рад Комисије обезбеђују се у складу са Одлуком о буџету општине Топола. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-196/2017-05-III 

Дана: 08.05.2017. године 

                                                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                                                                                                        Драган Живановић, с.р. 

 

-4- 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ТОПОЛА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИНЧА 

Број: 8/2017 

Датум: 27.04.2017. године 

 

 На седници Привременог Савета месне заједнице Винча, општине Топола, одржаној дана 10.04.2017. године 

Савет Месне заједнице Винча је донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се испред Привременог Савета Месне заједнице Винча, општина Топола за заменика председника Привременог 

Савета Месне заједнице Винча именује Милован Петровић. 

 

                                                                                                                                                                       Члан Савета 

Зоран Тимотијевић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ТОПОЛА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИНЧА 

Број: 9/2017 

Датум: 27.04.2017. године 

 

 На седници Привременог Савета Месне заједнице Винча, општина Топола, одржаној дана 10.04.2017. године 

Савет Месне заједнице Винча је донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да именовани Милован Петровић, заменик председника Привременог Савета Месне заједнице Винча, општина Топола, 

именује за располагање средствима са рачуна Месне заједнице Винча, да је наредбодавац за извршење послова у  Месној 

заједници Винча, као и депоновање потписа у Управи за трезор у Тополи до повратка са болничког лечења председника 

Привременог Савета Месне зајендице Винча Дејана Станковића. 

 

                                                                                                                                                                        Члан Савета 

Зоран Тимотијевић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ТОПОЛА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАГОРИЦА 

Број: 1 

Датум: 27.04.2017. године 

 

 На седници Привременог Савета Месне заједнице Загорица, општина Топола, одржаној дана 27.04.2017. године 

Привремени Савет Месне заједнице Загорица је донео  

 

О Д Л У К У 
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Да се испред Привременог Савета Месне заједнице Загорица, општина Топола за председника Привременог Савета 

Месне заједнице Загорица именује Милан Милисављевић. 

                                                                                                                                                                              Члан Савета 

                                                                                                                                                                                  Ненад Гајић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ТОПОЛА 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАГОРИЦА 

Број: 2 

Датум: 27.04.2017. године 

 

 На седници Привременог Савета Месне заједнице Загорица, општина Топола, одржаној дана 27.04.2017. године 

Привремени Савет Месне заједнице Загорица је донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се Милан Милисављевић, именовани председник Привременог Савета Месне заједнице Загорица, општина Топола, 

овлашћује за располагање средствима са рачуна Месне заједнице Загорица, да је наредбодавац за извршење послова у  

Месној заједници Загорица, као и  да депонује потпис у Управи за трезор у Тополи до конституисања новог Савета                                                                                                                             

Месне заједнице Загорица. 

                                                 

                                                                                                                                                                      Члан Савета 

                                                                                                                                                                               Ненад Гајић, с.р. 

 

 
 

 
 

 С А Д Р Ж А Ј 
 

  

1. РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката 

 из области јавног информисања на територији општине Топола у 2017. години Страна 1. 

 
 

 

2. РЕШЕЊЕ о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног замљишта у државној својини на територији 

општине Топола за 2017. годину Страна2. 

 
 

 

3. РЕШЕЊЕ о образовању комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола 

за 2018. годину Страна 3. 

 
 

 

4. ОДЛУКА Привременог Савета  Месне заједнице Винча Страна 6. 

 
 

 

5. ОДЛУКА Привременог Савета  Месне заједнице Винча Страна 6. 

 
 

 

6. ОДЛУКА Привременог Савета  Месне заједнице Загорица Страна 6. 

 
 

 

7. ОДЛУКА Привременог Савета  Месне заједнице Загорица Страна 7. 
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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: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

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 


