
 

Топола, Булевар краља Александра I 9 

Телефон: 034/811-675 Страна 1 од 1 
 

ОПШТИНСКА 

ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА  
ТОПОЛА 

  
  На основу члана 25. став 2. 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 15.04.2016. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 

1. НАЛАЖЕ СЕ подносиоцу изборне листе Групи грађана Нови људи за бољу Тополу,  да најкасније у року 

од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке изборне листе  под називом Нови 

људи за бољу Тополу, тако што ће Општинској изборној комисији доставити уредну и прописну 

докунетнациују и то изборну листу, изјаве о прихватању кандидатуре за све кандидате, изјаве бирача који 

подржавају листу за све бираче, овлашћење за подношење изборне листе, споразум о оснивању групе 

грађана, као и списак бирача и изборну листу у електронском облику на прописаном обрасцу и формату. 

 

2.    УПОЗОРАВА СЕ  подносилац  листе  да ће у случају непоступања по овом закључку бити донето решење 

којим се одбија проглашење изборне листе.  
 

3. Ово Решење ступа на снагу  моментом доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  Дана 15.04.2016. годне Општинској изборној комији достављена је одлука Управног суда Уж 119/2016  од 
дана 13.04.2016. године,  којом је усвојена жалба и поништено решење Општинске изборне комисије бр. 60/2016 
од 10.04.2016. године. 
 Како је изборна листа Нови људи за бољу Тополу са пратећом документацијом враћена представнику Групе 
грађана Нови људи за бољу Тополу Мирку Јевтићу дана 08.04.2016, године, у циљу даљег спровођења поступка, 
непоходно је да ОИК комисији доставите документацију као у диспозитиву закључка.  
 На основу члана члана 25. став 2. Закона о локалним изборима, одлучено је као у диспозитиву решења.  

 

Број: 78/2016 
Дана:  15.04.2016. године 
 
 
ДОСТАВИТИ: 

1. Групи грађана Нови људи за бољу Тополу; 
2. Општинској управи општине Топола, ради објаве на интернет страници 
3. а/а 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дејан Дуњић 

 


