Изборна комисија градске општине Сопот на основу члана 40.став 1.Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20 и
68/20), утврдила је резултате избора за одборнике Скупштине градске општине Сопот и о
томе сачинила посебан
ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
ОДРЖАНИХ 21.06.2020.ГОДИНЕ
1. Седница Комисије почела је у 13,00 часова 22.јуна 2020.године у седишту Изборне
комисије градске општине Сопот.
2. Седници Комисије присуствују:
Божо Вукчевић, председник Комисије
Александра Дудуковић, заменик председника
Јелена Живковић, секретар
Драган Урошевић, члан
Милица Ранковић, заменик члана
Александар Трипковић, члан
Радољуб Јовановић, члан
Бојан Ђорђевић, члан
Маја Петровић, заменик члана
Татјана Ангелески, члан
Лидија Латинкић, члан
Иван Тодоровић, члан
Душан Кандић, заменик члана
Зорица Јовановић, заменик члана.
3. Комисија је утврдила да је од укупно 33 бирачких одбора у Градској општини Сопот
примила изборни материјал од 33 бирачких одбора.
4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним
изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
- да је за укупан број примљених гласачких листића..........................................17286
- да је остало неупотребљених гласачких листића...............................................8668
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача...................17304
- да је, према изводима из бирачког списка и евентуалним списковима накнадних
промена у бирачком списку, на изборима гласало бирача.................................8618
- што износи:.........................................................................................................49,70%
- да је број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама..................8617
- да је било неважећих гласачких листића...............................................................354

-

да је било важећих гласачких листића.................................................................8263
да је, према Записнику о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и
утврђивању резултата гласања ван бирачког места гласало бирача.................366
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
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број

Назив изборне листе
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, ЗА
НАШ СОПОТ.
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6. Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у
„Службеном листу града Београда“.
8. Изборна комисија градске општине Сопот завршила рад 22.јуна 2020.године у 13,50
часова.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Број: 013-2-29/2020, 22.јуна 2020.године

Секретар Изборне комисије
Јелена Живковић, с.р.

Председник Изборне комисије
Божо Вукчевић, с.р.

