
 

Образац ЛИБ-9/2020 

 

 

На основу члана 24.  став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник Републике 

Србије“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 

тумачење, 68/2020), Општинска изборна комисија Градске општине Барајево, на 

седници одржаној  8. јуна 2020. године у 15 : 00  часова, донела је 
                                                        (датум и час)              
    
       

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

Проглашава се Изборна листа _______________________________________                      

 Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА   
(назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

коју је поднела ________СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  __ ______ 
                              (назив регистроване политичке странке--страначке коалиције-групе грађана) 

                                                                                                                                                 

за избор одборника  Скупштине Градске општине Барајево,  под бројем                        

013-2-16/2020  дана   5. јуна  2020._  године,  у   _22:30_ часова и која је  допуњена  
                            (датум подношења)                    (време)                                                                              
дана 8.6.2020. године у 13 : 00 часова под бројем 013-2-19/2020. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Овлашћени предлагач испред СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ на 

изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 26. 

април 2020. године, а који ће се због ванредног стања одржати 21. јуна 2020. 

године,  Општинској изборној Комисији Градске општине Барајево поднео је дана 

5. јуна 2020. године у _22:30__изборну листу Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.    
 Провером доказа који се прилажу уз изборну листу утврђено је да од 

тражених 330 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу подносилац 

изборне листе, за 11 кандидата за одборнике, ОИК-у доставио 331 оверених изјава 

бирача који подржавају изборну листу. Провером у Јединственом бирачком списку 

утврђено је да је прихваћено 292 оверених изјава бирача, а да је 38 оверених изјава 

бирача одбијено као подршка наведеној изборној листи, те је из тих разлога 

Закључком број 013-2-17-1/2020 од 6.6.2020. године подносиоцу наложено да 

наведене недостатке отклони.  

 Овлашћени предлагач испред СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ је дана 

8.6.2020. године у 13:00 часова накнадно доставио Општинској изборној комисији 

57 оверених изјава бирача и списак бирача који подржавају наведену изборну листу 

у писменој и електронској форми. Провером у Јединственом бирачком списку 

утврђено је да је од достављених 57 оверених изјава бирача који подржавају 

изборну листу прихваћено 53 изјава. 

            

 Разматрајући поднету изборну листу Општинска изборна Комисија је 

утврдила да  је   овлашћени предлагач  предложио 11 одборника за Скупштину 

Градске општине Барајево  и да је уз изборну листу доставио: 



1- Потврде о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, 

2- Писмене изјаве кандидата да прихватају  кандидатуру, 

3- Потврде о пребивалишту кандидата, 

4- Писмену сагласност носиоца листе, 

5- Овлашћење лица које је поднело изборну листу да поднесе изборну листу, 

6- Уверење о држављанству за кандидате, 

7- Оверене изјаве  _388__ бирача који подржавају изборну листу, од којих је 

___345__ прихваћених потписа бирача, 

8- Изјаву о коришћењу средстава из јавних прихода. 

 

Сходно наведеном Општинска изборна Комисија Градске општине Барајево  је на 

основу члана 24. став 1.одлучила као у диспозитиву  решења.  
 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Општинској изборној комисији Градске општине Барајево у року од  24 часа од 

дана доношења решења. 
 

Општинска изборна комисија Градске општине Барајево 

 

У Барајеву дана    8. јуна _      2020.__ године, у   15 : 15_ часова. 

 

Број: 013-2-20-1/2020 

 

 

                                                                             Председник 

 

 _______Иван Илић____________ 
                                                                                             (име и презиме) 

        М.П. 
__________________________________ 

                                                                                             (потпис) 


