ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОПОВО
1. Изборна комисија општине Опово (у даљем тексту: Комисија) састала се на дан 22.06.2020. године у згради Општине
Опово, Улица Бориса Кидрича бр.10, ради утврђивања резултата избора за одборнике Скупштине општине Опово,
одржаних 21.06. 2020. године.
2. Седница Комисије почела је у 17,00 часова.
3. Седници Комисије присуствују:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Анкица Јожика, председник комисије
Горан Фогл, заменик председника комисије
Маја Попов, заменик члана
Јелена Каначки, члан
Ивана Влах, члан
Јована Вакаресков, члан
Драгана Антић, члан
Саша Цвркота, члан
Драган Петров, члан
Саша Јованов, члан
Мирослав Павлов, члан

4. Комисија је утврдила да је:
- од укупно

25

бирачких одбора у општини Опово примила изборни материјал од

бирачких одбора;

25

5. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локланим изборима и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
6. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
- да је за изборе предато укупно гласачких листића:

8115

- да је остало неупотребљено гласачких листића:

3264

- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:

8117

- да је, према изводима из бирачког списка и посебним изводима из
бирачког списка, на изборима гласало бирача:

4850

- што износи:

59,75 %

- да је број употребљених гласачких листића (број
гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама):

4847

- да је било неважећих гласачких листића:

253

- да је било важећих гласачких листића:

4594

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Ред. Бр.

Назив изборне листе

Број гласова
које је добила
изборна листа

Број мандата
које је добила
изборна листа

1.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

3514

19

2.

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Руска странка (ЈРС) –
Жанна Кнежевић“

891

5

3.

Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Демократска партија на Македонците (ДМП) – Др
Ненад Крстевски

189

1

7. Чланови Комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
8. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.
9. Комисија је завршила рад 22.06.2020. године, у 19:00 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
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ОПОВО

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Анкица Јожика

