
 

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 17.04.2016. 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  под називом „Нови људи за бољу Тополу“, чије проглашење је одбијено 
решењем ОИК бр. 50/2016 од дана 18.04.2016. године. На исто решење, подносилац листе је у законском року 
уложио приговор, који је одбијен решењем Општинске изборне комисије бр. 60/2016  од дана 10.04.2016. године.  
 
 По улагању жалбе на решење Општинске изборне комисије бр. 60/2016  од дана 10.04.2016. године, 
Управни суд је одлуком Уж 119/2016 усвојио жалбу Групе грађана „Нови људи за бољу Тополу“ и поништио 
оспорено решење.  
 
 Имајући у виду правне последице поништаја решења  Општинске изборне комисије бр. 60/2016  од дана 
10.04.2016. године, Општинска изборна комисија је закључком бр. 78/2016 од 15.04.2016. године подносиоцу 
листе „Нови људи за бољу Тополу“ наложилa отклањање постојећих недостака у року од 48 сати од достављања 
решења. 
 
 Разматрајући поступање подносиоца изборне листе по наведеном закључку, Општинска изборна комисија је 
констатовала да до дана  17.04.2016. године у 15:00 часова, овлашћено лице подносиоца изборне листе није поступио 
по Закључку о отклањању недостатка изборне листе, односно да Општинској изборној комисији није доставио тражену 
документацију. 

 Чланом 25. став 3. Закона о локалним изборима прописано је  да, када утврди да недостаци изборне листе нису 
отклоњени у предвиђеном року, изборна комисија, у наредна 24 часа, доноси решење којим се одбија проглашење 
изборне листе. 

 С обзиром на то да, у складу са наведеним, подносилац изборне листе није поступио по закључку Општинске 
изборне комисије, односно није отклонио недостатак изборне листе, 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: 83/2016 
Дана: 17.04.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дејан Дуњић 
 
 


