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 На основу члана 24. став 1. 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 09.04.2016. године 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Општине Топола 
под називом „Нови људи-боља Топола“ коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, 
поднела Група грађана „Нови људи- боља Топола“. 

2. Решење ступа на снагу моментом доношења.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Општинска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице Групе грађана „Нови 
људи -  боља Топола“,  у складу са законом поднело благовремену Изборну листу са 41 
кандидатом за одборнике Скупштине општине Топола на изборима расписаним за 24.04.2016. 
године. 

 Приликом прегледа Изборне листе са приложеном документацијом утврђено је да 
кандидат за одборника Љиљана Јокић има пријављено прибивалиште на адреси Бул. Вожда 
Карађорђа  85. Топола, а према потврди о изборном праву на адреси Војводе Живојина 
Мишића. Међутим,  како подносилац не би био у могућности да исти недостатак отклони, с 
обзиром да је дана 08.04.2016. године закључен Бирачки списак, а потврда о изборном праву,  
као и уверење о пребивалишту доказују да кандидат има пребивалиште на територији општине 
Топола, стало се на становиште да исправка документације није од суштинског заначаја за 
проглашење изборне листе.  

 Такође, приликом прегледа утврђено је да за потписника Споразума  о оснивању Групе 
грађана Саше Јевтића из Тополе, подносилац није доставио потврду о упису у бирачки списак, 
али да ни овај недостатак није од за утицаја доношење решења о проглашењу Изборне листе.  

 Утврђено је да споразум не садржи одредбу којом одређује  лице овлашћено за 
заступање групе грађана, већ само лице за њено представљање. Такав недостатак може 
довести у питање врсту и обим овлашћења. Међутим, комисија је заузела став  да се ради о 
пропусту правно неуких лица, те да се из духа осталих одредаба споразума и до сада 
предузетих радњи може закључити да је намера потисника била да истом лицу да пуно 
овлашћење за заступање и предузимање свих изборних радњи.  

 На основу свега изнетог, а имајући у виду да је сва остала приложена документација  
правно ваљана, закључено је да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 
20. став 3. Закона о локалним изборима, у погледу броја кандидата на изборној листи и 
заступљености мање заступљеног пола на изборној листи. 
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 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 2. Закона о локалним изборима, 
поднето укупно  216  правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборну листу. 

 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у 
диспозитиву овог решења. 
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској 
изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења. 

Број: 56/2016 
Дана: 09.04.2016. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дејан Дуњић 
 


