
На основу члана 13. став 3 и 4 и члана 14. став 1., 3., 4. и 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 34/2010-УС и 54/2011) и члана 47. тачка 6. Статута 
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола, број 5/2019), Скупштина општине 
Бачка Топола на седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 
I 

 У Општинску изборну комисију у сталном саставу почев од 21. децембра 2019. године 
именују се: 

1. Седлар Петер , дипл. правник из Победе, ул. Лењинова бр. 11 – за председника, на предлог 
одборничке групе Савез војвођанских Мађара-Демократска странка војвођанских Мађара-
Иштван Пастор; 
Предраг Петровић, дипл.правник из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр. 4 - за   заменика 
председника,  на предлог одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује ; 

2. Магдалена Деак Ђукић, дипл.правник из Бачке Тополе ул. Лист Ференца бр.19 – за члана, 
на предлог одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује  ; 
Дијана Кузмановић , дипл.економиста, из Бачке Тополе, Карађорђева бр. 17- за заменика 
члана, на предлог одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује  ; 

3. Љиљана Арсић, дипл.правник из Бачке Тополе, ул. Видовданска бр. 9/10 – за члана, на 
предлог одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује  ; 
Јелена Павловић, дипл.економиста, из Бачке Тополе, Задружна бр. 7- за заменика члана, на 
предлог одборничке групе Александар Вучић-Србија побеђује  ; 

4. Мак Арпад, дипл.правник из Бачке Тополе ул. Ружа бр. 25 – за члана, на предлог 
одборничке групе Савез војвођанских Мађара-Демократска странка војвођанских Мађара-
Иштван Пастор ; 
Нађ Норберт, дипл.ингж.грађевинарства,конструкције и материјала, из Новог    Орахова, 
ул.13 Маја бр.31.- за заменика члана на предлог одборничке групе Савез војвођанских 
Мађара-Демократска странка војвођанских Мађара-Иштван Пастор ; 

5. Тимеа Суроми, дипл. економиста из Бачке Тополе ул.Матија Корвина бр.39.- за члана, на 
предлог одборничке групе Савез војвођанских Мађара-Демократска странка војвођанских 
Мађара-Иштван Пастор ; 
Лацко Анико, дипл.економиста из Бачке Тополе ул. Загребачка бр.4 - за заменика члана, на 
предлог одборничке групе Савез војвођанских Мађара-Демократска странка војвођанских 
Мађара-Иштван Пастор ; 

6. Божана Кљакић, дипл.правник из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр.6. -  за члана, на предлог 
одборничке групе Социјалистичка партије Србије-Јединствена Србија; 
Олах Антал, средња стручна спрема из Бачке Тополе ул. Јокаи Мор бр.7 -за заменика члана, 
на предлог одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине-Социјалдемократска 
странка Бачка Топола; 

7. Душан Мостарски, дипл.правник, из Бачке Тополе, ул. Војвођанска бр. 3 - за члана, на 
предлог одборничке групе „Бачка Топола је наша општина“ ; 
Хусар Жолт, информатичар из Бачке Топола ул. Матије Корвина бр.17 - за заменика члана, 
на предлог одборничке групе „Бачка Топола је наша општина“ ; 

8. Нада Мехаковић, дипл. правник из Бачке Тополе,ул. Дунавска 2 - за секретара  
Чеварушић Ибоља, дипл.правник из Бачке Тополе ул.Видовданска бр. 9/9 - за заменика 
секретара 

 
О б р а з л о ж е њ е 



Чланом 13. ст. 3. и 4. Закона о локалним изборима прописано је да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за 
спровођење избора. У Решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, 
поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност 
или назив старнке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 
 Чланом 14. ст. 1., 3., 4. и 5. наведеног Закона прописано је да: 
 -изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова које именује 
Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у Скупштини јединице 
локалне самоуправе сразмерно броју одборника, 

-за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије 
именује се лице које је дипломирани правник. 
Чланом 47. тачка 6. Статута општине Бачка Топола («Сл.лист општине Бачка Топола, број5/2019), 
прописано је да Скупштина општине у складу са Законом доноси прописе и друге опште акте из 
надлежности општине. 
 Сходно члану 57. Пословника Скупштине општине Бачка Топола(«Сл.лист општине Бачка 
Топола, број7/2019),  у Скупштини општине образовано је 5 одборничких група од укупног броја 
одборника, и то: 

1. Савез Војвођанских Мађара –Демократска странка војвођанских Мађара- Иштван 
Пастор  – са 14 одборника 

2. Александар Вучић-Србија побеђује  – са 14 одборника 
3. „Бачка Топола је наша општина“- са 5 одборника 
4. Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија – са 4 одборника 
5. Лигa социјалдемократа Војводине-Социјалдемократска странка Бачка Топола–са 3 

одборника; 
  

 Према наведеним одредбама одборничке групе сразмерно броју одборника имају право на 
одређени број чланова и заменика чланова у Општинској изборној комисији према следећем: 

1. Савез Војвођанских Мађара – Демократска странка војвођанских Мађара- Иштван 
Пастор -3 члана и 2 заменика члана; 

2. Александар Вучић-Србија побеђује  – 2 члана и 3 заменика члана; 
3. Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија – 1 чланa  
4. „Бачка Топола је наша општина“- 1 чланa и 1 заменикa члана; 
5. Лига социјалдемократа Војводине-Социјалдемократска странка Бачка Топола – 1 

заменикa члана; 
 На основу наведених одредаба Закона о локалним изборима, Статута општине Бачка Топола 
и Пословника Скупштине општине одборничке групе су предложиле именовање одређених чланова 
у Општинску изборну комисију у складу са наведеним критеријумом те се доноси решење као у 
диспозитиву. 
 

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба надлежном 
Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола.“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 02-106/2019-V 
Дана: 20.12.2019. године 
Бачка Топола 

Председник 
Скупштине општине 

Саша Срдић с.р. 

 


