Година XIII

344

Број 62

10 новембар 2020 године

Страна 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 62

2.

Дејан Павловић

3.

Дарко Милићевић

4.

Ратко Живадиновић

5.

Стефан Стевановић

10.11.2020. године

На изборима за чланове савета месне заједнице Читлук укупно је било 1-ог
проглашеног кандидата:
Ред.
број
1.

Име и презиме
Љубинко Маринковић

Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне
заједнице Поружница је био 250.
Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне
заједнице Ресник је био 573.
Коначан број бирача, уписаних у делу јединственог бирачког списка за подручје месне
заједнице Читлук је био 263.
Укупни резултати избора по бирачким местима су:
1. Бирачко место број 1, “Основна школа” Поружница:
Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 250
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 40
Укупан број примљених гласачких листића: 250
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 40
Број гласова датих за сваког кандидата:
Р. бр.
Име и презиме кандидата
1.
Драгиша Јевтић
2.
Зоран Филиповић
3.
Драган Миленковић
4.
Бранислав Миловановић
5.
Александар Станковић

Број освојених гласова
17
17
15
10
10

2.Бирачко место број 2, “Месна канцеларија” Ресник:
Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 573
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту: 63
Укупан број примљених гласачких листића: 573
Укупан број неважећих гласачких:0
Укупан број важећих гласачких листића: 63
Број гласова датих за сваког кандидата:
Р. бр.
Име и презиме кандидата
Број освојених гласова
1.
Ратко Живадиновић
43
2.
Дејан Павловић
30
3.
Стефан Стевановић
30
4.
Дарко Милићевић
21
5.
Горан Маодуш
18
2
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3.Бирачко место број 3, “Дом културе”Читлук:
Укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка: 263
Укупан број бирача који су гласали на бирачком месту:20
Укупан број примљених гласачких листића: 263
Укупан број неважећих гласачких:1
Укупан број важећих гласачких листића: 19
Број гласова датих за сваког кандидата:
Р. бр.
Име и презиме кандидата
Број освојених гласова
1.
Љубинко Маринковић
19

II
Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Поружница проглашени
кандидати добили су следећи број гласова и то :
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме кандидата
Драгиша Јевтић
Зоран Филиповић
Драган Миленковић
Бранислав Миловановић
Александар Станковић

Број освојених гласова
17
17
15
10
10

Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Ресник проглашени
кандидати добили следећи број гласова и то :
Р. бр.
Име и презиме кандидата
Број освојених гласова
1.
Ратко Живадиновић
43
2.
Дејан Павловић
30
3.
Стефан Стевановић
30
4.
Дарко Милићевић
21
5.
Горан Маодуш
18
Рачунајући укупне резултате на територији месне заједнице Читлук проглашени
кандидати добили следећи број гласова и то :
Р. бр.
Име и презиме кандидата
1.
Љубинко Маринковић

Број освојених гласова
19

III
За спровођење избора Комисија је, сагласно овлашћењима из Одлуке о месним
заједницама на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр.
11/19 и 42/20), донела све прописе и обрасце и у сарадњи са Општинском управом општине
Сокобања организовала техничке припреме на спровођењу избора.
Сагласно члану 74. Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања
("Службени лист општине Сокобања", бр. 11/19 и 42/20) средства за спровођење избора
обезбеђена су у буџету општине Сокобања.
Гласачки листићи штампани су и распоређени у броју који одговора броју уписаних
бирача у изводе из бирачких спискова, а исти су штампани у Графичкој радњи
„ЗУМ“ Сокобања, где је штампан и остали изборни материјал, осим Извода из бирачког
3
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списка, Збирине изборне листе, Решења о образовању бирачких одбора, Решења о
одређивању бирачких места на територији општине Сокобања, Образца евиденције о
присутности и Извода из Упутства за спровођење избора за чланове савета местних заједница,
који су штампани у просторијама Општинске управе општине Сокобања.
Штампање је обављено уз присуство чланова Комисије док проглашених кандидата
заинтересованих за праћење штампања и поделу материјала није било.
Ниједан бирач, нити кандидат за члана Савета месне заједнице, није поднео приговор
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора,
утврђивања и објављивања резултата избора.
Полазећи од свега наведеног Комисија утврђује да су избори за недостајуће чланове
савета месних заједница обављени у свему у складу са важећим актима.
IV
Овај Извештај објавити у Службеном листу општине Сокобања и доставити
Скупштини општине Сокобања.
Број: 013-20-68/20
У Сокобањи, 10.11.2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александра Марковић

4
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