
 

Топола, Булевар краља Александра 9 

Телефон: 034/811-675 Страна 1 од 1 
 

ОПШТИНСКА 

ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА  
ТОПОЛА 

 На основу члана 25, став 3 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11), 
 Општинска изборна комисија у Тополи, на седници одржаној 08.04.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ОДБИЈА СЕ проглашење изборне листе „ Нови људи за бољу Тополу“  коју је дана 07.04.2016. године, 

поднела Група грађана  „ Нови људи за бољу Тополу. 
 

2. Решење ступа на снагу тренутком доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 07.04.2016. године у 19 часова Група грађана „Нови људи за бољу Тополу“ поднела је Општинској 
изборној комисији изборну листу са 41 кандидатом за одборнике Скупштине општине Топола на изборима 
расписаним за  24.04.2016. године под називом „Нови људи за бољу Тополу“.   
 Предаја изборне листе „Нови људи за бољу Тополу“ извршена је без посебног овлашћења за предају 
изборне листе, а чији образац је прописан и објављен у складу са законом. 
 Накнадним прегледом приложене документације, односно Споразума о оснивању групе грађана „Нови људи 
за бољу Тополу“, такође је утврђено непостојање овлашћења за предају изборне листе. 
 Поред изнетог,  утврђено је постојање и других недостатака и то: непостојање Уверења о држављанству за 
кандидата за одборника Ивана Царановића и комплетне документације за кандидата Јелену Станојевић, али ови 
недостаци,  с обзиром на значај претходно наведеног недостатка,  нису узети у разматрање приликом доношења 
решења наведеног у диспозитиву. 
  
 Имајући у виду да се ради о изузетно важном недостатку, предвиђеним чланом 19 Закона о локалним 
изборима, а који може довести у сумњу правну ваљаност читаве листе и саме разлоге подношења, комисија је 
једногласно донела решење из диспозитива. 
 
 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској  изборној 

комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 
  
 
Број: 50/2016 
Дана: 08.04.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дејан Дуњић 
 
 
 


