
 
 На основу члана  26. став 1. тачка 8. и члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 5/2019 и 16/2020), члана 
20. Упутства за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на територији општине 
Мало Црниће расписаних за 27. 06. 2021. године („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
5/2021) и члана 4. став 1. тачка 9. Пословника о раду Изборне комисије за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 5/2021), 
 Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници 
одржаној  04. 05.  2021. године, у 15,33 сати,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ПРОГЛАШАВА СЕ  кандидатура следећих кандидата: 

8. Горан Миловановић - Шампион из Топонице, рођен 12. 02. 1963. године у 
Пожаревцу, по занимању трговински техничар,  

9. Радољуб Филиповић – Рајко из Топонице, рођен 11. 11. 1961. године у Топоници, 
по занимању пољопривредни техничар, 

10. Горан Живковић – Човрда из Топонице, рођен 07. 10. 1969. године у Пожаревцу, 
по занимању електротехничар, 

11. Љубиша Живојиновић – Шиља из Топонице, рођен 27. 12. 1957. године у 
Топоници, по занимању пољопривредник, 

12. Владан Стојановић – Џинић из Топонице, рођен 15. 10. 1975. године, по занимању 
аутомеханичар – лакирер, 

13. Игор Тодосијевић – Ћук  из  Топонице, рођен 10. 10. 1983. године у Пожаревцу, по 
занимању аутомеханичар, 

14. Жикица Радисављевић – Гарка из Топонице, рођен  20. 03. 1970. године у 
Пожаревцу, по занимању пољопривредник, 

 
подносиоца Социјалистичке партије Србије, коју је поднело овлашћено лице Драган Митић из 
Топонице, за избор чланова Савета месне заједнице Топоница, Изборна јединица 16 – Топоница, на 
територији општине Мало Црниће број 013-35/2021, 04. 06. 2021. године, као благовремена, са 
прописаном документацијом и поднета од овлашћеног лица. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 04. 06. 2021. године, у 14,26 сати, овлашћени предлагач је у име следећих кандидата: 
Горан Миловановић – Шампион, Радољуб Флиповић – Рајко, Горан Живковић – Човрда, Љубиша 
Живојиновић – Шиља, Владан Стојановић – Џинић, Игор Тодосијевић – Ћук и Жикица 
Радисављевић - Гарка, поднео пријаву кандидата за избор чланова Савета месне заједнице 
Топоница, сву прописану документацију и то:  

- пријаве за 7 кандидата,  
- списак бирача који су својим потписима подржали кандидатуру за 7 кандидата, у 

писаној и електронској форми, 
- писмене изјаве 7 кандидата да прихватају кандидатуру,  
- овлашћења лица да се поднесе пријава за 7 кандидата,  
- листа кандидата за чланове савета месне заједнице са 7 кандидата,  
- овлашћење да се поднесе листа кандидата, 
- потврде о изборном праву за 7 кандидата,  
- уверења о пребивалишту за 7 кандидата, 
- доказ о провери валидности потписа подршке бирача. 

 Изборна комисија на седници од 04. 06. 2021. године је размотрила поднету документацију 
са пријавом кандидата, која је приложена и утврдила да је иста уредна и благовремено поднета, те је 
донела решење као у диспозитиву.    

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети  приговор 
Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница, у року од 24 часа, од 
дана доношења решења. 
 

Број: 013-33/2021-05 
У Малом Црнићу, 04. 06.  2021. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

           ПРЕДСЕДНИК, 
        Дипл. правник Милан Тодоровић, с.р. 
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