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На основу члана 44. Закона о локалним изборима (« Сл.гласник РС»
бр.129/07, 34/10-одлука УС, 54/011, 12/020, 16/020 – аутентично тумачење и
68/2020), Изборна комисија општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна.2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила:
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Избори за одборнике Скупштине општине Бајина Башта, које је расписао
председник Народне скупштине Републике Србије Одлуком о расписивању
избора за одборнике Скупштина јединица локалне самоуправе (« Сл.гласник
РС» бр.19/20 од 4.марта 2020 и бр.68/20 од 10.маја 2020.), одржани су 21. јуна
2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића 21431,
да је остало неупотребљених гласачких листића 8842,
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача
21431,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача 12589,
што износи 58,7%,
да је било неважећих гласачких листића 613,
да је било важећих гласачких листића 11975,
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
Назив изборне листе
Број
Број
број
гласова мандата
1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ
30
7679
2.

3.
4.
5.

ИВИЦА ДАЧИЋ – «СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА
(ЈС)»ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА
Др ВОJИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА БАЈИНУ
БАШТУ
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА АЛЕКСАНДАР
АКСЕНТИЈЕВИЋ

2308

9

696

2

665

2

627

2

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 3/2020
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ДАНА 22. 06.2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Велимирка Јокић, с.р.
Секретар комисије
Славица Бјелаковић, с.р.
Чланови комисије:
1. Александра Ковачки, с.р.
2. Миле Јовановић, с.р.
3. Драгана Јовановић, с.р.
4. Жељко Александрић, с.р.
5. Милан Стаменић, с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈИНА БАШТА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницамa, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 7.978,
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 4.263,
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача --7.978,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача --------- 3.715,
што износи ------- 46,57%,
да је било неважећих гласачких листића ------------270,
да је било важећих гласачких листића -------------3.445.
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
- НИКОЛА ИЛИЈАШЕВИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА
АЛЕКСАНДАР АКСЕНТИЈЕВИЋ

Број
гласова
1604

Број
мандата

848

5
2

595

1

398

1

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-1
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧЕВЦИ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------477,
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------181,
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача 477,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ----- 296,
што износи ---------- 62,05 %,
да је било неважећих гласачких листића ---7,
да је било важећих гласачких листића --- 289.
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
број
1.

Назив изборне листе
ГРУПА ГРАЂАНА СЛОЖНО ЗА БАЧЕВЦЕ
- МИЛОЈКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

Број
гласова
289

Број
мандата
9

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-2
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕСЕРОВИНА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године.
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 416
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 180
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------416,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------236,
што износи ---------- 56,7%
да је било неважећих гласачких листића -------- 46
да је било важећих гласачких листића--------- 190
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Број
гласова
190

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

Број
мандата
7

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-3
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИШЕСАВА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 1.405
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 657
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------1.405,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------748
што износи ---------- 53,24%
да је било неважећих гласачких листића ------------47
да је било важећих гласачких листића ------------- 701
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Ред.
број

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
360

Број
мандата
5

2

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

2.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
- ДРАГАН ТРИШИЋ

164

3.

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА СНП

177

2

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-4
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГВОЗДАЦ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 408
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 90
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------408,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача --------- 318
што износи ---------- 77.94%
да је било неважећих гласачких листића ------------11
да је било важећих гласачких листића -------------307
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
- ЖЕЛИМИР НЕНАДОВИЋ

2.

Број
гласова
197

Број
мандата
6

110

3

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-5
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА
Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРОТИН
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 83
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 31
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------83,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------52
што износи ---------- 62,65 %
да је било неважећих гласачких листића ------------ 0
да је било важећих гласачких листића -------------52
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Број
гласова
52

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

Број
мандата
9

БРОЈ 013- 4/2020-6
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић, с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић, с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић, с.р.
2. Драгана Петровић, с.р.
3. Вера Стаменић, с.р.
4. Миланка Котарчевић, с.р.
5. Бранислав Јанковић, с.р.
6. Надежда Марковић, с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАГЛАВАК
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 205
да је остало неупотребљених гласачких листића -------------- 52
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------205,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------153
што износи ---------- 74,64%
да је било неважећих гласачких листића ------------4
да је било важећих гласачких листића ------------- 149
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
ВИДАН РАДОВАНОВИЋ

Број
гласова
74

Број
мандата
4

75

5

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-7
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАОВИНЕ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------354
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------151
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------354,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------203
што износи ---------- 57,34%
да је било неважећих гласачких листића ------------14
да је било важећих гласачких листића -------------189
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и
мандата:+
Број гласова и мандата:
Ред.
Назив изборне листе
Број
Број
број
гласова мандата
189
9
1.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-8
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАШИНА РАВАН
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------229
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------74
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------229,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------155
што износи ---------- 67,69%
да је било неважећих гласачких листића ------------ 5
да је било важећих гласачких листића -------------150
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
ЉУБИША БАРАТОВИЋ

Број
гласова

Број
мандата

87

5

63

4

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-9
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАРОЖЈЕ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр .5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------273
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------102
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------273,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------171
што износи ---------- 62,64%
да је било неважећих гласачких листића ------------2
да је било важећих гласачких листића -------------169
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

2.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
-МИЛЕТА МАТИЋ

Број
гласова
120

Број
мандата
7

49

2

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-10
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЛОДОЛ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 209
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------78
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------209,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------131
што износи ----------62,68%
да је било неважећих гласачких листића ------------19
да је било важећих гласачких листића -------------112
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Број
гласова
112

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

Број
мандата
9

БРОЈ 013- 4/2020-11
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 220
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------37
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------220,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------183
што износи ---------- 83,2%
да је било неважећих гласачких листића ------------0
да је било важећих гласачких листића -------------183
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
МИРОЉУБ ПОПОВИЋ

2.

Број
гласова
76

Број
мандата
4

107

5

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-12
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАГОШТИЦА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 81
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------19
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ----81
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------62
што износи ---------- 76,54%
да је било неважећих гласачких листића ------------ 1
да је било важећих гласачких листића -------------61
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

2.

Број
гласова
32

Број
мандата
4

29

3

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-13
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАКАЉ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
-

да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 277
да је остало неупотребљених гласачких листића ------82
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------277,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ----195
што износи ---------- 70,40%
да је било неважећих гласачких листића ------5
да је било важећих гласачких листића -------------190
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
- МИЛЕТА ЛАЗИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

2.
3.

Број
гласова
126

Број
мандата
6

42

2

22

1

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-14
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕЛОВИК
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
-

да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 196
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------74
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ---196
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача -----122
што износи ---------- 62,24%
да је било неважећих гласачких листића ------------3
да је било важећих гласачких листића -------------119
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:

Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
- МИОДРАГ ПЕТРОНИЈЕВИЋ

2.

Број
гласова

Број
мандата

68

5

51

4

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-15
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОСТОЈЕВИЋИ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта « Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------399
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------77
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача -----399,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------322
што износи ---------- 80,7%
да је било неважећих гласачких листића ------------7
да је било важећих гласачких листића -------------315
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
- ДАВИД МИТРОВИЋ

2.

Број
гласова
118

Број
мандата
3

197

6

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-16
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ 1
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------1035
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------693
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------1035,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------342
што износи ---------- 33,04%
да је било неважећих гласачких листића ------------54
недостаје гласачких листића----1
да је било важећих гласачких листића -------------287
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Број
гласова
287

Број
мандата
9

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-17
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ 2
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------1374
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------692
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------1374,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------682
што износи ---------- 49,64%
да је било неважећих гласачких листића ------------137
да је било важећих гласачких листића -------------545
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
545

Број
мандата
9

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-18
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉЕШТАНСКО
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------ 214
да је остало неупотребљених гласачких листића ----------62
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ----214
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------152
што износи ---------- 71,03%
да је било неважећих гласачких листића -----------11
да је било важећих гласачких листића -------------141
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
141

Број
мандата
9

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-19
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОБАЈГОРА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------595
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------284
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ---595
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача -------311
што износи ---------- 52,27%
да је било неважећих гласачких листића ------------16
да је било важећих гласачких листића -------------295
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
Назив изборне листе
Број
Број
број
гласова мандата
229
7
1.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
66
2
2.
СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА (СНП)
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-20
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОВЧИЊА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића -----397
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------143
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ----397
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------254
што износи ---------- 63,98%
да је било неважећих гласачких листића ------------2
да је било важећих гласачких листића -------------252
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ТОДОР ПАВЛОВИЋ

Број
гласова
172

Број
мандата
6

80

3

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-21
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОКЛЕТАЦ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића -----395
да је остало неупотребљених гласачких листића ----103
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ---395
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------292
што износи ---------- 73,93%
да је било неважећих гласачких листића ------------8
да је било важећих гласачких листића -------------284
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
Назив изборне листе
Број
Број
број
гласова мандата
155
5
1.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 129
4
2.
МИЛЕНКО РАНКОВИЋ

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-22
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕРУЋАЦ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------517
да је остало неупотребљених гласачких листића ----161
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------517,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------356
што износи ---------- 68,86%
да је било неважећих гласачких листића -------9
да је било важећих гласачких листића -------347
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
Назив изборне листе
Број
Број
број
гласова мандата
143
4
1.
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
204
5
- МИЛАН НОВАКОВИЋ

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-23
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПИЛИЦА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------------795
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------364
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------795
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------431
што износи ---------- 54,21%
да је било неважећих гласачких листића ------------8
да је било важећих гласачких листића ------------- 423
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.
3.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
МИЛОРАД РАДОВАНОВИЋ
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА

Број
гласова
278

Број
мандата
6

82

2

63

1

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-24
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАСТИШТЕ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ---184
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------70
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------184
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ---------114
што износи ----------61,96%
да је било неважећих гласачких листића ------------8
да је било важећих гласачких листића -------------106
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
106

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

Број
мандата
9

БРОЈ 013- 4/2020-25
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЧА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ----370
да је остало неупотребљених гласачких листића --------------173
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------370
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ----197
што износи ---------- 53,24%
да је било неважећих гласачких листића ------------7
да је било важећих гласачких листића -------------190
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
- СЛОБОДАН СРЕДОЈЕВИЋ

Број
гласова
133

Број
мандата
5

57

2

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-26
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА РЕКА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ----333
да је остало неупотребљених гласачких листића ----136
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------333
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ----197
што износи ---------- 59,16%
да је било неважећих гласачких листића ----26
да је било важећих гласачких листића ------------- 171
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
171

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали
примедбе на утврђивање резултата избора

Број
мандата
9

БРОЈ 013- 4/2020-27
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БУШИНСКО ПОЉЕ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ----184
да је остало неупотребљених гласачких листића -----90
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ---184
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача 94
што износи ---------- 51,09%
да је било неважећих гласачких листића ----12
да је било важећих гласачких листића -----82
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
82

Број
мандата
7

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-28
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РОГАЧИЦА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића -----494
да је остало неупотребљених гласачких листића ----202
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ---494
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ------292
што износи ---------- 59,11%
да је било неважећих гласачких листића -----9
да је било важећих гласачких листића ----283
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.
2.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
- МИЛАН АНДРИЋ - МИЧ

Број
гласова
103

Број
мандата
3

180

6

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-29
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИЈЕРАЧ
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића -----94
да је остало неупотребљених гласачких листића ----23
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача -------94
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача -----71
што износи ---------- 75,53%
да је било неважећих гласачких листића ---0
да је било важећих гласачких листића ----71
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова и мандата:
Ред.
број

Назив изборне листе

1.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

2.

Број
гласова
45

Број
мандата
5

26

2

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

нису имали

БРОЈ 013- 4/2020-30
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СОЛОТУША
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр.5/020), одржани су
21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића ------722
да је остало неупотребљених гласачких листића ------351
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ------722,
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача ------371
што износи ---------- 51,39%
да је било неважећих гласачких листића -----53
да је било важећих гласачких листића ------318
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе

Број
гласова
318

ГРУПА ГРАЂАНА СЛОЖНО ЗА СОЛОТУШУ
- ИВАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта
примедбе на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-31
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Број
мандата
9

нису имали

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

На основу члана 34. ст. 1. тач. 10. и 11. Одлуке о месним заједницама (« Сл:
лист општине Бајина Башта бр. 9/019), Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница општине Бајина Башта, на седници одржаној 22.
јуна 2020. године, по истеку 24 часа од објављивања извештаја, утврдила је и
објавила
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРВИЦА
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница
општине Бајина Башта (« Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 5/020), одржани
су 21. јуна 2020. године
1.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о
локалним изборима и Одлуке о месним заједницам, те није поништила гласање
ни на једном бирачком месту.
2.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора
утврђено је:
да је за изборе предато укупно гласачких листића -----518
да је остало неупотребљених гласачких листића ----200
да према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача ----518
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало
бирача -----318
што износи ---------- 61,39%
да је било неважећих гласачких листића -----17
да је било важећих гласачких листића ----301
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
-

Ред.
број
1.

Број гласова и мандата:
Назив изборне листе
ГРУПА ГРАЂАНА СЛОЖНО ЗА ЦРВИЦУ –
МИЛОШ МАРКОВИЋ

Број
гласова
301

Број
мандата
9

3.Чланови Изборне комисије општине Бајина Башта нису имали примедбе
на утврђивање резултата избора

БРОЈ 013- 4/2020-32
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАНА 22. 06. 2020. ГОДИНЕ БАЈИНА БАШТА

Председник комисије
Драгомир Секулић с.р.
Секретар комисије
Слободан Јосиповић с.р.
Чланови комисије:
1. Ана Станић с.р.
2. Драгана Петровић с.р.
3. Вера Стаменић с.р.
4. Миланка Котарчевић с.р.
5. Бранислав Јанковић с.р.
6. Надежда Марковић с.р.

Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
01 Број:06-15/2020
19. јун 2020. године
БАЈИНА БАШТА
На основу члана 53. Закона о правобранилаштву (*Сл.гласник РС*,
бр. 55/014), члана 72. став 1. тачка 11. Статута општине Бајина Башта (*Сл. лист
општине Бајина Башта*, бр. 2/019) и члана 10. став 1. и члана 12. став 2. Одлуке о
Општинском правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина
Башта*, бр.6/014), Општинско веће општине Бајина Башта, на предлог
Председника општине Бајина Башта, на ванредној седници, одржаној дана 19. јуна
2020. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу Општинског правобраниоца
општине Бајина Башта
I. ПОСТАВЉА СЕ Антанасијевић Љиљана, дипломирани правник из
Бајине Баште, за Општинског правобраниоца општине Бајина Башта на период од 5
година.
II. Решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Бајина
Башта по коначности објавити у *Сл.листу општине Бајина Башта*.
Образложење
Закључком 01 Број: 06-13/2020 од 19. маја 2020. године Општинско веће
општине Бајина Башта расписало је јавни оглас за постављење Општинског
правобраниоца општине Бајина Башта на период од 5 година, са општим условима
прописаним чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (*Сл.гласник РС*, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др. закон) и условима прописаним Одлуком о општинском
правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр.
6/014)- завршен правни факултет, положен правосудни испит, да је достојан
правобранилачке функције и најмање 3 године радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита, с тим што исто лице може бити поново
постављено на исти период.
Јавни оглас је објављен у листу *Послови* од 27. маја 2020. године, на
сајту општине Бајина Башта и на огласној табли општине Бајина Башта, такође 27.
маја 2020. године.
На оглас се пријавио само један кандидат, Љиљана Антанасијевић, дипл.
правник из Бајине Баште, која је и у претходном мандатном периоду била
Општински правобранилац општине Бајина Башта .
Како је чланом 12. став 1. Одлуке о општинском правобранилаштву
општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/014) прописано да

се пријаве на оглас подносе Комисији формираној од стране Председника општине
која му пружа стручну помоћ при утврђивању предлога кандидата за постављење
Општинског правобраниоца, то је Председник општине Бајина Башта Решењем 01
Број: 06-13-1/2020 од 20. маја 2020. године образовао ту Комисију, у саставу:
Рајаковић Радина, председник и чланови: Јелена Филиповић и Александра
Ковачки. По закључењу огласа, ова Комисија је дана 16. јуна 2020. године отворила
пријаву и записнички констатовала да је иста благовремена и потпуна, јер су уз
пријаву приложени одговарајући ваљани докази о испуњењу свих објављених
услова огласа, да кандидат испуњава све услове огласа, те да се може сматрати
његовим учесником.
На ванредној седници Општинског већа општине Бајина Башта од 19. јуна
2020. године Председник општине Бајина Башта Радомир Филивић је, на основу
овлашћења из члана 12. став 1. Одлуке о општинском правобранилаштву општине
Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 6/014) дао и образложио
предлог Општинском већу да за Општинског правобраниоца општине Бајина
Башта на период од 5 година постави Љиљану Антанасијевић, дипломираног
правника из Бајине Баште, запослену у Општинској управи општине Бајина Башта,
која је и у претходних 5 година обављала послове Општинског правобраниоца
општине Бајина Башта. Образлажући предлог, Председник општине истакао је да
именована има дугогодишње радно искуство у правној струци после положеног
правосудног испита и да је послове Општинског правобраниоца обављала савесно,
стручно и одговорно.
Разматрајући предлог Председника општине и увидом у документацију
приложену уз пријаву на јавни оглас, Општинско веће је прихватило чињенице
наведене у записнику Комисије за спровођење огласног поступка од 16. јуна 2020.
године и констатовало да кандидат Љиљана Антанасијевић испуњава све услове
огласа, да је њена пријава потпуна, те да се може сматрати учесником огласа.
Сходно изнетом, Општинско веће је прихватило предлог Председника
општине, извршило избор и за Општинског правобраниоца општине Бајина Башта
на период од 5 година поставило Љиљану Антанасијевић, дипломираног правника
из Бајине Баште, прихватајући у свему разлоге које је дао Председник општине,
образлажући свој предлог и сматрајући да ће успешно обављати послове
Општинског правобраниоца.
Решење је донето применом
одредби члана 53. Закона о
правобранилаштву (*Сл.гласник РС*, бр. 55/014), којим је прописано да
правобранилачку функцију у правобранилаштву јединице локалне самоуправе
обављају лица која се бирају у складу са одлуком о образовању правобранилаштва,
као и одредби члана 10. став 1. и члана 12. став 2. Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр.
6/014), којим је прописано да Општинског правобраниоца решењем поставља
Општинско веће, на предлог Председника општине, на основу спроведеног јавног
огласа, на период од пет година. Чланом 72. став 1. тачка 11. Статута општине
Бајина Башта (*Сл. лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019) прописана је
надлежност Општинског већа да поставља и разрешава Општинског
правобраниоца општине Бајина Башта.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се уложити приговор
Општинском већу општине Бајина Башта у року од 8 дана од дана пријема овог
решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић, с.р.

IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni
urednik - sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865070, broj uplatnog ra~una: 840-742351843-94 - prihodi op{tinskih
orana uprave, model 97, poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl.
list op{tine Bajina Ba{ta” za 2020. godinu je 7.000,00 dinara.

