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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ОИК ТОПОЛА 
на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Топола расписане за 24. Април 2016 

 
 

 УВОД 
 

Општинска изборна комисија у Тополи (у даљем тексту: ОИК) формирана је решењем Скупштине општине 

Топола, број 020-52/2016-05-I од 26.02.2016. године. 
 У очекивању расписивања локалних избора, председник и секретар комисије су започели са припремним 
активностима 02.05.2016. године. Преузета је просторија за рад, прибављен основни материјал и опрема за рад, 
те се започело са израдом основних аката и стварању других услова за рад. Овде треба напоменути да ОИК није 
имао икакав приступ документима о раду комисије на спровођењу претходних избора. 
 Као што је било и очекивано, локални избори су расписани 07.03.2016. године, од стране председнице 
Скупштине Србије, за 24. Април 2016. године. 
 Истог дана одржана је прва седница ОИК на којој је донет пословник о раду и прописани обрасци за 
подношење изборних листа (кандидовање). 
 
 ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  
 
 Ради омогућавања законских услова за подношење изборних листа, преузимање прописаних образаца и 
пружање других информација, одређена су целодневна дежурства. 
 У поступку кадидовања ОИК је обављао и друге законом прописане послове, као и доносио акте потребне 
за несметан рад. 
 До истека законског рока  за подношење изборних листа (08.04.2016. године до 24 часа), поднето је укупно 
6 листа. 
 

No Назив изборне листе Назив подносиоца 
Датум 

подношења 
Датум 

проглашења 

1. Александар Вучић - Драган Јовановић - Топола побеђује Коалиција НС, СНС, ДСС, ПУПС и СПО 07.03.2016 09.03.2016 

2. Поштено! Демократска странка – Либерално демократска 
партија – Топола 

Коалиција ДС и ЛДП 04.04.2016 05.04.2016 

3. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић-Палма, Српска 
народна партија (СНП) 

Коалиција СПС, ЈС и СНП 04.04.2016 05.04.2016 

4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
Др Војислав Шешељ 

СРС 07.04.2016 08.04.2016 

5. Нови људи за бољу Тополу Група грађана Нови људи за бољу Тополу 07.04.2016 одбијена 

6. Нови људи – боља Топола Група грађана Нови људи-боља Топола 08.04.2016 09.04.2016 

Преглед изборних листа према времену подношења 
 

 Као што се може видети из табеле, укупно проглашених изборних листа је било 5.  
По истеку рока за подношење изборних листа, ОИК је започела са трећом фазом рада – спровођење 

избора. 
 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

По проглашењу последње изборне листе, ОИК је започела са израдом образаца за спровођење избора. 
Штапање изборних образаца је вршило ЈП „Службени гласник“ Београд, као изабрана штампарија. Штампарија је 
извршила штампање образаца, уз присуство 3 овлашћена члана ОИК, дана 18.04.2016. године. Штампа гласачких 
и контролних листића је извршена на заштићеном папиру, због безбедности. Квалитет штампе је био веома 
добар. 

ОИК је извршила контролу одштампаних образаца и утврдила да је достављено 3 листића мање. Како би 
се бирачким одборима доставио одговарајући број листића према бирачком списку, мањак је покривен из законом 
прописане резерве од 0,3%. 
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Након одржане обуке председника и заменика бирачких одбора, дана 21.04.2016. године, исти су преузели 
изборни материјал. 

На дан избора – 24.04.2016. године, ОИК је имала дежурства и обилазак бирачких места. Сви проблеми и 
недоумице које су имали чланови бирачких одбора су решавани. Већих проблема на бирачким местима није било, 
до вечерњих часова. 

У току дана постојао је проблем са председницима појединих бирачких одбора који нису достављали 
податке о излазности бирача, а неки нису ни одговарали на позиве. 

По затварању бирачких места јавио се проблем са неовлашћеним и незаконитим поступањем 
представника CESID. Поред чињенице да CESID није имао овлашћење (акредитацију) за посматрање локалних 
избора у Тополи, према извештајима председника више бирачких одбора, представници CESID су утицали на рад 
бирачких одбора, те захтевали да се поједини, важећи листићи, прогласе неважећим. Тиме су представници ове 
организације извршили стицај кривичних дела у вези са изборима. 

Већ у 21 час су почели да пристижу први представници бирачких одбора са изборним материјалом. Током 
пријема изборног материјала констатован је потпун изостанак пажње и рада председника и заменика појединих 
бирачких одбора. Нарочито одсуство знања, пажње и интересовања за спровођење избора јавило се на истим 
местима на којима су постојали и проблеми са извештавањем и комуникацијом. 

Срећом, недостаци су исправљени ангажовањем чланова ОИК, који су помогли представницима бирачких 
одбора да исправе математичке грешке и правилно сортирају листиће. 

 
Приликом преузимања материјала, од стране радних група ОИК, изборни материјал је накнадно 

контролистан и гласачки листићи пребројавани, а све присуству представника  бирачаких одбора.  
Радне групе ОИК су на лицу места вршиле рачунску контролу података из записника о раду бирачких 

одбора и поредиле записнички констатовано стање са предатим изборним матријалом. 
 

И поред постојања бројних проблема, није било битних повреда закона које би биле разлог за 
поништавање гласање ни на једном бирачком месту. 

 
ОИК је дана 25.04.2016.године у 03

30
 часова (само 7 часова након затварања бирачких места) утврдила 

изборне резултате и доделила мандате. 
Истог дана у 18 часова, на седници ОИК, званично су проглашени резултати избора за одборнике 

Скупштине општине Топола расписане за 24. април 2016. 
 
ПОСТИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 Након проглашења резултата избора, ОИК је обављала искључиво стручне послове на достављању 
извештаја, статистичких података, изради уверења о избору и друго. 
 Пленарни рад ОИК је завршен дана 28.04.2016. године. 
 Рад председника и секретара је званично завршен дана 07.04.2016. године, након предаје уверења о 
извору, извештаја и информатора о раду, као и предајом просторије, опреме и материјала за рад Општинској 
управи општине Топола. 
 Након званичног завршетка рада, председник ОИК ће поступати по евентуалним изменама у саставу 
одборника изборних листа. 
 
 ЗАКЉУЧЦИ 

  
 Током спровођења избора чињени су пропусти и грешаке како у раду ОИК, тако и Републичке изборне 
комисије и бирачких одбора. 
 Како се пропусти и грешке не би поновиле и на наредним изборима, а последице грешака не би свалиле 
на општину Топола, овде ћемо дати краћи опис. 
 Обзиром на неискуство у спровођењу избора, али и немогућност рада појединих именованих у ОИК, 
потребно је консултовати именоване пре њиховог именовања. Овде се мисли на заменицу председника ОИК, која 
је трудна, те је присуствовала на само две седнице и није обављала икакве друге послове. Такође, заменица 
секретара је била веома мало присутна, због ангажмана на послу и превоза до куће. 
 Када су у питању бирачки одбори, неопходно је водити рачуна да исте особе не буде више именоване на 
места председника и заменика председника бирачког одбора на следећим бирачким местима: 
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 Број 8 – Горња Трнава – Витлина (Основна школа) 
 Број 20 – Клока (Основна школа) 
 Број 26 – Овсиште (Основна школа) 
 Број 34 – Топола Село – Митровчић (Основна школа) 

 На овим бирачким местима постојао је константан проблем јављања у вези са излазношћу бирача, иако је 
бирачким одборима било омогућено да излазност  јављају путем SMS поруке... На бирачким местима број 8, 20 и 
34, председници одбора се нису јављали на позиве, нити су већи део дана били на бирачким местима. 
 Проблеми на овим бирачким местима су били очигледни приликом примопредаје бирачког материјала. 
Основне математичке операције (сабирање и одузимање) су погрешно изведене, листићи су лоше сортирани, 
записници су неуредно попуњени... Неки од представника ових одбора су били и у видно алкохолисаном стању, па 
због пропуста у раду и агресивности, замало није дошло до интервенције МУП РС. 
 Постојао је и незаконит поступак Републичке изборне комисије (у даљем тексту: РИК) која је именовала 

проширени састав бирачких одбора испред Групе грађана Нови људи – боља Топола, који су поднели листу за 
локалне изборе. Према Закону о локалним изборима, именовање у проширени састав изборних листа на 
локалним изборима врши искључиво ОИК! Због оваквог поступка, терет плаћања проширеног састава испред 
групе грађана не треба да падне на терет буџета Општине Топола, већ на терет буџета органа који их је и 
именовао. 
     

Наведени проблеми нису били од већег утицаја на легалност изборног поступка, јер нису били усмерени 
против воље бирача ни на ривалитет између подносилаца листа. 

Подносиоци изборних листа су поступали веома цивилизовано и поштовали прописе, те су избори протекли у 
веома пријатној политичкој атмосфери, нарочито у периоду изборне тишине. 

Посебно треба напоменути да није постојао ни један приговор на рад бирачких одбора ни ОИК.  
Због тих околности избори се могу сматрати веома успешно спроведеним, па није било понављања 

избора ни на једном бирачком месту. 
 
 
Број: 141/2016 
Дана: 08.04.2016. године  
 
ДОСТАВИТИ: 
1. Скупштини општине Топола 
2. а/а 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дејан Дуњић 
 
 


