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1. ВРШЦА
Комисија је утврдила
да је примила изборни материјал од свих 56 бирачких
одбора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
у изборној јединици града Вршца.

2. КомисијаВРШЦА
је утврдила да није било повреда одредаба Закона о локалним изборима.
ГРАДА

ГОДИНА V

основу примљеног изборног материјала утврђено
је да је :
ВРШАЦ, 22. ЈУН 2020.НаГОДИНЕ		
БРОЈ

1.

На основу члана 15. тачка 9. и 10. и
члана 39. и 40. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
Градска изборна комисија на основу записника о
раду бирачких одбора о утврђивању резулатата
избора за одборнике у Скупштини града Вршца,
на седници одржаној дана 22.06.2020.године у
17,00 часова, објављује

ИЗВЕШТАЈ o резултатима избора за
одборнике у Скупштини града Вршца
одржаним дана 21.06.2020.године
1. Комисија је утврдила да је примила
изборни материјал од свих 56 бирачких одбора у изборној јединици града
Вршца.
2. Комисија је утврдила да није било повреда одредаба Закона о локалним изборима.
На основу примљеног изборног
материјала утврђено је да је :
• укупан број бирача уписан у бирачки списак - 45587
• број предатих гласачких листића – 45582
• број неупотребљених гласачких листића –
22684
• број бирача који је гласао на бирачким
местима – 22113
• број бирача који су гласали ван бирачког
места - 785
• да је у гласачким кутијама укупно нађено
– 22898
• да је било неважећих гласачких листића –
1575
• да су изборне листе добиле следећи број










укупан број бирача уписан у бирачки списак - 45587
број предатих гласачких листића – 45582
број неупотребљених гласачких листића – 22684
број бирача који је гласао на бирачким местима – 22113
број бирача који су гласали ван бирачког места - 785
да је у гласачким кутијама укупно нађено – 22898
да је било неважећих гласачких листића – 1575
да су изборне листе добиле следећи број гласова:

Назив изборне листе
Ред
ни
гласова:
број
1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ
2 ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка
партија Србије (СПС),Јединствена Србија
(ЈС)-Драган Марковић Палма“
3 ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за
демократски Вршац (Лига
социјалдемократа Војводине, Војвођанска
партија)
4 Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА

11/2020

Број
гласова

Проценат

15142

71,01 %

2593

12,16 %

2736

12,83 %

852

4,00 %

3. На основу
резултата Комисија
констатује да одрезултата
укупно 45 одборничких
3. утврђених
На основу
утврђених
места мандатеКомисија
за одборнике Скупштине
града Вршца да
добилиодсу: укупно
констатује
45 одборничких места мандате за
одборнике Скупштине града Вршца
добили су:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ
ДЕЦУ - 33 мандата,
2. ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка
партија Србије (СПС),Јединствена
Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма“ - 5 мандата,
3. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Вршац (Лига социјалдемократа Војводине,
Војвођанска партија) - 6 мандата,
4. Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА - 1 мандат 		
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Комисија ће, на основу члана 45.
Закона о локалним изборима, издати уверења
о избору одборника Скупштине града Вршца.
4. Овај извештај објавити у Службеном
листу града Вршца.

22.06.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:013-31-46-1/2020-II-01
Датум:22.06.2020. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Ален Делкић, с.р.
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