РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Сокобања
Број: 013-8-65/2020
Дана, 22.06.2020. године

ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА О
СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ
На изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања одржаним
21.06.2020. године, Изборна комисија општине Сокобања утврдила је следеће:
-

да је за изборе предато укупно гласачких листића ………………………….. 13722
да је остало неупотребљено гласачких листића:……………………………… 6264
да, према изводу из бирачког списка, има укупно уписаних бирача ……… 13722
да је, према изводу из бирачког списка на изборима гласало бирача: …… 7456
што износи ……………………………………………………………………….. 7456 што износи 54,34%
да је укупан број гласачких листића који су се налазили у гласачким кутијама … 7456
да је било неважећих гласачких листића: ………………………………………….……… 326
да је било важећих гласачких листића: …………………………………………………… 7130
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и одборничких мандата:

Редни
број

Назив изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

1.

2.

„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ - ИВИЦА ДАЧИЋ

3.

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

4.

УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ

5.

Број гласова који
је добила изборна
листа

4961

1118

221

633
Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС)

197

Комисија је утврдила да је:
- од укупно 32 бирачка одбора на територији општине Сокобања примила изборни материјал
од 32 бирачка одбора;
Комисија је утврдила да на 30 бирачких места није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и није поништила гласање на тим бирачким местима.

Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима Комисија је поништила гласање на
укупно 2 бирачка места, и то:
1. Број 10. „Дом културе Језеро“ у општини Сокобања
2. Број 14. „Дом културе Читлук“ у општини Сокобања
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови 28.06.2020.године у периоду од 07,00 часова
до 20,00 часова.)

Број: 013-8-65/2020
У Сокобањи, 22.06.2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Милош Илић

