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 На основу члана 15 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), 
 Општинска изборна комисија у Тополи (у даљем тексту: ОИК), на седници одржаној 
10.04.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОДБИЈА СЕ Приговор на Решење Општинске изборне комисије у Тополи број 50/2016, који 
је уложио подносилац Изборне листе „Нови људи за бољу Тополу“, Група грађана „Нови 
људи за бољу Тополу“. 

2. Решење ступа на снагу моментом доношења.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Подносилац Изборне листе „Нови људи за бољу Тополу“, Група грађана „Нови људи 
за бољу Тополу“, уложио је дана 09.04.2016. године у 1431 часова, Приговор на Решење број 
50/2016 Општинске изборне комисије у Тополи. 
 У приговору подносилац је оспорио наведено решење истичући да је изборна листа 
„Нови људи за бољу Тополу“ предана уз уредно овлашћење на прописаном обрасцу, те да не 
стоје тврдње да је подносилац листе поступио супротно одредбама Закона о локалним 
изборима, посебно одредбама члана 19 истог закона. Подносилац је предложио да поступајући 
орган усвоји приговор у целости, те у поновљеном поступку правилно утврди чињенично стање 
и на основу тога поступи у складу са законом. 
 Подносилац приговора је као једини образложени основ за побијање оспореног 
решења истакао погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и то постојање овлашћења 
за подношење изборне листе уз осталу приложену документацију. Наиме, у приговору се 
истиче да је листа предана уз уредно овлашћење за предају листе, на прописаном обрацу. 
 Испитујући наводе из приговора, ОИК је утврдио да је подносилац приговора предао 
Изборну листу „Нови људи за бољу Тополу“ дана 08.04.2016. године у присуству дежурних 
чланова ОИК. Том приликом присутни су констатовали недостатак овлашћења за подношење 
изборне листе на прописаном обрасцу, што је саопштено бројним лицима испред групе 
грађана. Међутим, како су се лица испред групе грађана изјаснила да споразум о оснивању 
групе грађана садржи прописано овлашћење, дежурни чланови су примили изборну листу, 
констатујући изнето чињенично стање. 
 Дана 09.04.2016. године у 1100 часова, радна група ОИК је извршила детаљан преглед 
предметне изборне листе у присуству два лица испред групе грађана, која нису имала икаква 
овлашћења за присуство, али им је радна група дозволила присуство прегледу документације, 
обзиром да су исти били кандидати за одборнике испред групе грађана. Поново је контатован 
недостатак овлашћења за подношење изборне листе, са чиме су упозната и тада присутна 
лица испред групе грађана. 
 Побијано решење је донето на седници ОИК дана 09.04.2016. године у 1515 часова, у 
пуном саставу ОИК. Целокупна документација изборне листе „Нови људи за бољу Тополу“ је 
дата на увид присутним члановима и заменицима чланова. Због постојања предметног 
недостатка, комисија је, једногласно, донело побијано решење. 
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 Приликом уручења побијаног решења, представнику Групе грађана „Нови људи за 
бољу Тополу“ је враћена изборна листа са комплетном документацијом, како би је искористили 
за подношење нове изборне листе. 
 Разматрајући основаност приговора, ОИК је имала у виду упознатост великог броја 
лица о непостојању овлашћења за подношење изборне листе, те се није могла довести у 
сумњу правилност утврђеног чињеничног стања. 
 Приликом разматрања приговора ОИК је имала у виду и да је отпао правни интерес за 
подношење приговора, обзиром да је дана 09.04.2016. године проглашена изборна лица „Нови 
људи – боља Топола“ подносиоца Групе грађана „Нови људи – боља Топола“ са идентичним 
кандидатима за одборнике СО Топола. Ова чињеница указује и на прећутно саглашавање 
подносиоца приговора са постојањем недостатка који је једини правни основ за подношење 
приговора.  
 Налазећи да је приликом доношења оспореног решења чињенично стање правилно и 
потупно утврђено, као и да није дошло до погрешене примене материјалног права, ОИК донела 
је одлуку као у диспозитиву решења.  
 Ово решење је донето применом чланова 52. и 53. Закона о локалним изборима. 
    
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети поднети жалба 
Управном суду у року од 24 часа од достављања решења. 
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