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Ha основу члана 40., 41. и 44. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11) и члана 78.
став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 57/03) и Решења Управног суда,
одељења у Крагујевцу бр. I-4 Уж 403/2016 од 07. маја 2016.године, Изборна комисија општине Рашка, на седници
одржаној дана 10. маја 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА
ОДРЖАНИМ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
I
Овом одлуком утврђују се укупни коначни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка на
изборима одржаним 24. априла 2016. године.
II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
– да је за изборе предато укупно гласачких листића
– да је остало неупотребљено гласачких листића
– да, према изводима из бирачких спискова, има бирача
– да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача
– да је било неважећих гласачких листића
– да је било важећих гласачких листића
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– да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Р. б. Назив изборне листе
1.
2.
3.
4.
5.

Број гласова

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ Игњат Ракитић
ЗА БОЉУ РАШКУ, ДРАШКО РАДОСАВЉЕВИЋ, ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА Драшко Радосављевић
ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) Бојан Миловановић
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКA Срђан Чорбић
ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ САНДА РАШКОВИЋ
ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ Драган Каровић

Број мандата
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III
Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана
објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по
редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.
IV
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.
Образложење
Дана 24. априла 2016. године одржани су избори за одборнике Скупштине општине Рашка на 48 бирачких места.
Изборна комисија је по спроведеном гласању примила Изборни материјал од 48 бирачких одбора.
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Изборна комисија је констатовала да у раду бирачког одбора на бирачком месту 1. Ново насеље примећена мања
неправилност евидентирана у Записнику о раду овог бирачког одбора која није утицала на укупне резултате избора на
овом бирачком месту.
На рад овог бирачког одбора Општински одбор Српске радикалне странке је поднео приговор којим је захтевао
поништавање резултата избора на бирачком месту број 1.
Изборна комисија општине Рашка је 25. априла 2016. године размотрила поднети приговор и донела Решење бр.
013-23/2016-2 којим се одбија приговор ОО Српске радикалне странке као неоснован. Стога је донета Одлуку о
утврђивању укупних коначних резултата Избора за одборнике Скупштине општине Рашка.
На наведено Решење Изборне комисије општине Рашка бр. 013-23/2016-2 ОО Српске радикалне странке Рашка
уложио је жалбу Управном суду Србије.
Управни суд Србије је 06. маја 2016. години наложио Изборној комисији општине Рашка да достави сву документацију која се односила на бирачко место бр. 1 као и осталу документацију изборне комисије, што је учињено личном
доставом 07. маја 2016. године.
Управни суд Србије је 07. маја 2016. године донео Решење број I-4 Уж 403/2016 којим се жалба ОО Српске радикалне странке одбацује. Имајући у виду напред наведено Изборна комисија општине Рашка, донела је Одлуку у
диспозитиву.

Број 013-26/16-1
У Рашки дана 10. маја 2016. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелка Мартаћ, дипл. правник

САДРЖАЈ
Страна
1. Одлука о коначним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Рашке
одржаним 24. априла 2016. године ....................................................................................................................
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