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   Службени лист 
                               општине Пожега 
 

 

БРОЈ 6/2020, ПОЖЕГА,  ОД 23.06.2020. ГОДИНЕ 
 

 
 

  
 

З А П И С Н И К 
 ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 ОДРЖАНИХ 21.06.2020. ГОДИНЕ 

 
 
 

1. Седница Комисије почела је у  07,00 часова, 21.06.2020.. године у згради Скупштине општине Пожега. 
                                                                                                  (датум) 
  

2. Седници Општинске изборне комисије присуствују: 

 
Присутни су:            1) Милоје Благојевић     
                      (име и презиме председника Комисије) 
                                         2) Драгутин Марјановић 
                                                                                    (име и презиме члана Комисије) 

                        3) Драган Николић 
             (име и презиме члана Комисије) 

4) Александар Ђурић 
                                                                                            (име и презиме члана Комисије) 

                        5) Слађана Станковић 
             (име и презиме члана Комисије) 

6) Ивана Грбовић 
             (име и презиме члана Комисије) 

7) Никола Зириковић 
             (име и презиме члана Комисије), као 

и чланови проширеног састава. 
 
   (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. На основу изборних материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

 - да је за изборе  предато  укупно  гласачких листића ________________23758  ________________________ 

 - да је остало неупотребљених гласачких листића____________________11268  ________________________ 

 - да, према издводима из бирачких спискова, има уписаних бирача _____23758  ________________________ 

 - да је, према изводима из бирачких спискова 

   на изборима гласало бирача   ___________12490  ________________________ 

  - што износи: ________________________________________________ 52,57%  ________________________ 

 - да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама:___12490     

          ________________________ 

 - да је било  неважећих гласачких листића: _________________________533  ________________________ 

 - да је било важећих гласачких листића: __________________________11957  ________________________ 

 - 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. КОАЛИЦИЈА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ 6799 32 

2. КОАЛИЦИЈА ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија 

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

Марковић Палма''  

2172 10 

3. ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК 843 3 
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4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  315 0 

5. Група грађана ПОЖЕГА ПОБЕЂУЈЕ Борко Боћа Матијевић 795 3 

6. ЗДРАВА СРБИЈА 1033 4 

 
 
        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 22.06.2020. године у 14,00 часова 
завршила рад. 

  
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

         
  Секретар Општинске изборне комисије                                                                    Председник Општинске изборне комисије 
              Јелена Диковић Ракић, с.р.                                                (М.П.)                                    Милоје Благојевић, с.р. 
                _________________________                _______________________________ 
                   (потпис – име и презиме)                       (потпис – име и презиме) 
 
 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
 КОМИСИЈЕ: 

                  2) Драгутин Марјановић, с.р. 
        ______________________________ 

                                                                                (име и презиме члана Комисије) 
                    3) Драган Николић, с.р. 
         _____________________________ 
         (име и презиме члана Комисије) 

4) Александар Ђурић, с.р. 
             _____________________________ 
                                                                                        (име и презиме члана Комисије) 

                    5) Слађана Станковић, с.р. 
         _____________________________ 
         (име и презиме члана Комисије) 

6) Ивана Грбовић, с.р. 
             _____________________________ 

         (име и презиме члана Комисије) 
7) Никола Зириковић, с.р. 

             _____________________________ 
         (име и презиме члана Комисије) 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Милоје Благојевић, с.р. 
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Садржај:           стр. 
 
 
 
- Записник општинске Изборне комисије на утврђивању резултата избор за 

одборнике Скупштине општине Пожега одржаних 21.06.2020. године  1 - 2 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Боривоје Неоричић, дипл.правник, на основу 

Закључка председника Скупштине општине Пожега 01 бр.06-16/2020 

од 02.03.2020. године 

Штампа: Општинска управа Пожега 
 


