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Службени лист 
                              општине Пожега 
 

 

 

БРОЈ 4/16, ПОЖЕГА,  26.04.2016. ГОДИНЕ 

 
 
 
 

 
З А П И  С Н И К 

 ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  

 ОДРЖАНИХ 24.04.2016. ГОДИНЕ 

 
 

1. Седница Комисије почела је у  02,30 часова, 25.04.2016. године у згради Скупштине општине Пожега. 
                                                                                                  (датум) 

  
2. Седници Општинске изборне комисије присуствују: 

 

Присутни су:            1) Душко Ђорђевић                                                                             2) Гордана Ерић 
                      (име и презиме председника Комисије)                                              (име и презиме члана Комисије) 

    3) Јосип Варничић 
              (име и презиме члана Комисије) 

    4) Драгана Павловић 
              (име и презиме члана Комисије) 

    5) Гордан Шкулетић 
              (име и презиме члана Комисије) 

    6) Милоје Благојевић 
              (име и презиме члана Комисије) 

    7) ___________________________________ 
              (име и презиме члана Комисије) 

 
   (Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2) 

3. Комисија је утврдила да је: 

 - од укупно 53 бирачких одбора у Општини Пожега примила изборни материјал од  53 бирачких одбора 
                      (број)                                      (број) 
 
 4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија је поништила гласање на укупно 

     2 бирачкиа места, и то: 
     (број) 

1. број  39 у Општини Пожега                                                                         2. број 40 у Општини Пожега 
      (ред.број)                                                                                                            (ред.број) 

                                            (навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) 

 На бирачком месту број 39 на основу приговора јер сви бирачки нису потписали бирачки списак приликом преузимања гласачких 

листића. 

 На бирачком месту број 40 у кутију нађено 204 листића, а по бирачком списку гласало 202 бирача.  

и одредила да се, на овим бирачким местима, понови гласање  02.05.2016. године)  
                                                                                                                     (датум) 

4. На основу изборних материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

 - да је за изборе  предато  укупно  гласачких листића ________________23916  ________________________ 

 - да је остало неупотребљених гласачких листића____________________10092  ________________________ 

 - да, према издводима из бирачких спискова, има уписаних бирача _____23915  ________________________ 

 - да је, према изводима из бирачких спискова 

   на изборима гласало бирача   ___________13810  ________________________ 

  - што износи: ________________________________________________ 57,75%  ________________________ 

 - да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама:___ 13806     

          ________________________ 

 - да је било  неважећих гласачких листића: ___________________________528  ________________________ 
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 - да је било важећих гласачких листића: ____________________________13278  ________________________ 

 - да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 

Ред. 
бр. 

Назив изборне листе 
Број гласова 

које је дибила 
изборна листа 

Број мандата 
које је добила 
изборна листа 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ  - Милан 

Божић 

5930 - 

2. Милован Мићовић – ЗА НАШУ ПОЖЕГУ – Демократска 

странка-СПО-ЛДП-НОВА  - Милован Мићовић 

3215 - 

3. ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена  Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма'' – Микан Јанковић 

1871 - 

4. др Војислав Шешељ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – 

Владан Ковачевић 

1142 - 

5. Српски покрет Двери – за здравију општину Пожега – 

Чедомир Мандић 

809 - 

6. СДС БОРИС ТАДИЋ – ИПАК ИМАТЕ ЗА КОГА ДА ГЛАСАТЕ 

–Ацо Страиновић 

311 - 

 

 
        6.  Чланови Општинске изборне комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора 

  (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).  

 
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у службеном гласилу. 

8. Општинска изборна комисија је 25.04.2016. године у 03,02 часова 

завршила рад. 
  
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
          Секретар Општинске изборне комисије                                                                    Председник Општинске и зборне комисије 
                    Боривоје Неоричић, с.р.                                               (М.П.)                                                  Душко Ђорђевић, с.р. 
                   (потпис – име и презиме)           (потпис – име и презиме) 

 
 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
 КОМИСИЈЕ: 

 
 

2) Гордана Ерић, с.р. 
                                                                                        (име и презиме члана Комисије) 

                    3) Јосип Варничић, с.р. 
         (име и презиме члана Комисије) 

4) Драгана Павловић, с.р. 
                                                                                        (име и презиме члана Комисије) 

                    5) Гордан Шкулетић, с.р. 
         (име и презиме члана Комисије) 

6) Милоје Благојевић, с.р. 
         (име и презиме члана Комисије) 

 

  

 

На основу члана 50. Закона о локалним изборима (''Сл.гл.РС'', 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), Општинска изборна комисија општине 

Пожега на седници од 26.04.2016. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању поновних избора на територији општине Пожега на 

бирачком месту број 39 – Пилатовићи и 40 – Пријановићи 

 

 

 1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине 

општине Пожега у општини Пожега на бирачким местима број: 39 – 
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Пилатовићи и 40 – Пријановићи за понедељак 02. мај 2016. године у 

времену од 07 до 20 часова. 

 2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.  

 3. Изборе за одборнике Скупштине општине Пожега 

спровешће Општинска изборна комисија општине Пожега и нови 

бирачки одбори на наведеним бирачким местима, које ће 

Комисија именовати. 

 4. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега'', а истаћи ће се на огласну 

таблу Скупштине општине Пожега и месним заједницама 

Пилатовићи  и Пријановићи. 

 

 
01 Број:013-7-8/16 од 26.04.2016. године  

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК, 

     Душко Ђорђевић, с.р. 
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Садржај: 

 

 

 

Страна 

- Записник Општинске изборне комисије на утврђивању 

резултата избора за одборнике Скупштине општине Пожега 

одржаних 24.04.2016. године 

 

1 

 

- 

 

2 

 

- Одлука о расписивању поновних избора на територији општине 

Пожега на бирачком месту број 39 – Пилатовићи 

 и 40 – Пријановићи 

 

 

2 

 

- 

 

3 

     

     

     

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

                             


