На основу члана 39. став 1. и члана 40. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Општинска изборна
комисија општине Лајковац, на седници одржаној дана 25.04.2016. године, донела је следећи
ЗАПИСНИК
Седница Општинске изборне комисије општине Лајковац, почела је у 17.00 часова.
Седници присуствују:
-Душко Обрадовић, председник;
-Зоран Ђурић, члан;
-Живорад Шушњаревић, члан;
-Јован Савичић, члан;
-Мајда Спасић, члан;
-Далибор Бољановић, члан;
-Драгица Крунић, члан;
-Драган Перишић, члан;
-Радивој Ненадовић, члан;
-Горан Илић, секретар
Општинска изборна Комисија општине Лајковац, утврдила је да је од 35 бирачких
одбора за образованих за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лајковац,
расписаних за 24.април 2016. године, примила изборни материјал од 35 бирачких одбора.
Општинска изборна Комисија је утврдила да је било битних повреда одредби Закона о
локалним изборима и изборног поступка и поништила гласање на изборном месту:
Бр. 1 - ЛАЈКОВАЦ, Зграда бившег Основног Суда Уб, ул. Носилаца албанске
споменице, Лајковац, где је у бирачки списак за локалне изборе уписано 616 бирача
и одредила да се у складу са чланом 50.Закона о локaлним изборима, гласање на овом бирачким
месту понови дана 30.04.2016. године (субота).
На основу изборног материјала примљеног од стране бирачких одбора, са преостала 34
бирачка места, утврђено је:
-

да је број уписаних бирача у Јединствени бирачки списак који се води за територију
општине Лајковац: 12.165 бирача (за свих 35 бирачких места)
да је број бирача који су гласали на бирачким местима: 8761
да је број бирача који су гласали ван бирачког места: 250
да је укупно број примљених гласачких листића: 11549
да је укупан број неважећих гласачких листића: 314
да је укупан број важећих гласачких листића: 8265
да су изборне листе добиле следећи број гласова:

Р.бр.

Назив изборне листе

1.
2.
3.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – КОСАНА ГРЧИЋ
ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)
ЗА СЛОБОДНУ СРБИЈУ – ЗАВЕТНИЦИ – РАДОВАН ОСТОЈИЋ
ПАТРИОТСКИ БЛОК ЛАЈКОВАЦ (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ И ДВЕРИ)

4.
5.

Број добијених
гласова
3766
1006
1730
331
927

6.
7.

БОРИС ТАДИЋ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЗА
БОЉИ ЛАЈКОВАЦ
ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

138
367

Чланови Општинске изборне комисије општине Лајковац, нису имали примедбе на
утврђивање резултата избора за одборнике Скупштине општине Лајковац.
Извештај о резултатима избора саопштити одмах по закључењу истог.
Општинска изборне комисије општине Лајковац, завршила је са радом у 19.20 часова.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 80/2016 од 25.04.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Душко Обрадовић, дипл.правник

