На основу члана 15 став 1 тачка 12, члана 43 Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 28.04.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
Мандати које је на основу укупних коначних резултата избора за одборнике
Скупштине општине Варварин припадају Изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, коју је за избор одборника у Скупштину општине Варварин поднела,
Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује, додељују се следећим кандидатима са те
листе:
1) Војкану Павићу, рођеном 24.10.1954.године, инжињеру геодезије из Варварина;
2) Виолети Лутовац, рођеној 31.08.1986.године, доктору медицине из Доњег Катуна;
3) Дејану Милојковићу, рођеном 24.02.1977.годин, пољопривреднику из Обрежа;
4) Живојину Андрејићу, рођеном 31.08.1953.године, доктору специјалисти радиологије из
Варварина;
5) Јасмини Ракић, рођеној 18.05.1965.године, доктору специјалисти опште медицине из
Бошњана;
6) Дејану Милановићу, рођеном 07.10.1975.године, ветеринару из Залоговца;
7) Марији Милошевић, рођеној 02.02.1981.године, доктору медицине из Тољевца;
8) Љубиши Сврзићу, рођеном 24.01.1962.године, раднику из Доњег Катуна;
9) Данијелу Радојичићу, рођеном 18.10.1981.године, монтеру тт мрежа из Обрежа;
10) Виолети Чолаковић, рођеној 01.06.1972.године, дипломираном економисти из Бачине;
11) Горану Милосављевићу, рођеном 02.03.1964.године, шалтерском раднику из Бошњана;
12) Милошу Антићу, рођеном 10.11.1985.године, струковном економисти из Парцана;
13) Данијели Мишковић, рођеној 26.04.1966.године, учитељици из Варварина;
14) Саши Арсићу, рођеном 03.02.1969.године, ветеринару из Бачине;
15) Радивоју Савићу, рођеном 24.09.1967.године, пољопривреднику из Орашја;
16) Љиљани Јаковљевић, рођеној 03.08.1956.године, пензионеру из Пајковца;
17) Далибору Мишковићу, рођеном 06.01.1992.године, пољопривреднику из Горњег
Катуна.
Образложење
Општинска изборна комисија на седници одржаној 25.04.2016.године донела је
решење којим је утврдила укупне и коначне резултате избора за одборнике Скупштине
општине Варварин одржаних 24. априла 2016.године, којим је утврђено да је Изборна листа
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, коју је за избор одборника у Скупштину
општине Варварин поднела, Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује освојила
3.895 или 39,05% гласова, чиме је имајући у виду да је освојила више од 5% гласова
остварила право да учествује у расподели мандата.
Системом највећих количника Општинска изборна комисија утврдила је да овој
изборној листи припада 17 одборничких мандата који се сходно члану 43 Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011) додељују кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.
Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року
од 24 часа од часа доношења истог.
Број: 013 –37 / 2016
Дана, 28.04.2016.године, у 11:05 часова
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Рајић, дипл.правник

На основу члана 15 став 1 тачка 12, члана 43 Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 28.04.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
Мандати које је на основу укупних коначних резултата избора за одборнике
Скупштине општине Варварин припадају Изборној листи СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ –
ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ, коју је за избор одборника у Скупштину општине Варварин
поднео, Српски покрет обнове, додељују се следећим кандидатима са те листе:
1) Зорану Миленковићу, рођеном 10.03.1956.године, професору математике из Доњег
Катуна;
2) Зорану Игњатовићу, рођеном 17.09.1961.године, дипломираном правнику из
Варварина;
3) Гордани Чабрић, рођеној 06.12.1962.године, доктору медицине из Варварина Села;
4) Славољубу Петровићу, рођеном 25.11.1970.године, друштвено политичком раднику из
Обрежа;
5) Горану Јелићу, рођеном 11.10.1974.године, електро техничару из Бачине;
6) Марини Бркић, рођеној 24.06.1977.године, домаћици из Обрежа;
7) Небојши Пантићу, рођеном 07.03.1969.године, раднику из Избенице;
8) Славољубу Милошевићу, рођеном 02.02.1959.године, правнику из Бошњана;
9) Драгани Долић, рођеној 08.09.1962.године, професору хемије из Варварина;
10) Мирославу Петровићу, рођеном 17.09.1963.године, приватном предузетнику из
Залоговца;
11) Драгану Јевтићу, рођеном 06.08.1979.године, раднику из Горњег Катуна;
12) Светлани Јелић, рођеној 22.02.1974.године, раднику из Бачине;
13) Добромиру Илићу, рођеном 01.07.1949.године, пензионеру из Парцана;
14) Слави Васићу, рођеном 12.02.1953.године, пензионеру из Варварина.
Образложење
Општинска изборна комисија на седници одржаној 25.04.2016.године донела је
решење којим је утврдила укупне и коначне резултате избора за одборнике Скупштине
општине Варварин одржаних 24. априла 2016.године, којим је утврђено да је Изборна листа
СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ, коју је за избор одборника у
Скупштину општине Варварин поднео, Српски покрет обнове освојила 3.248 или 32,56%
гласова, чиме је имајући у виду да је освојила више од 5% гласова остварила право да
учествује у расподели мандата.
Системом највећих количника Општинска изборна комисија утврдила је да овој
изборној листи припада 14 одборничких мандата који се сходно члану 43 Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011) додељују кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.
Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року
од 24 часа од часа доношења истог.
Број: 013 – 38 / 2016
Дана, 28.04.2016.године, у 11:10 часова
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Рајић, дипл.правник

На основу члана 15 став 1 тачка 12, члана 43 Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 28.04.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
Мандати које је на основу укупних коначних резултата избора за одборнике
Скупштине општине Варварин припадају Изборној листи ИВИЦА ДАЧИЋ –
„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) –
ДРАГОЉУБ СТАНОЈЕВИЋ, коју је за избор одборника у Скупштину општине Варварин
поднела, Коалиција: Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
додељују се следећим кандидатима са те листе:
1) Драгољубу Станојевићу, рођеном 18.09.1955.године; професору машинства из
Варварина;
2) Братиславу Ташићу, рођеном 22.01.1981.године, дипломираном политикологу из
Обрежа;
3) Гордани Петровић, рођеној 02.04.1986.године, дипломираном правнику из Варварина;
4) Андрији Живадиновићу, рођеном 06.05.1979.године, професору разредне наставе из
Варварина;
5) Оливеру Бркићу, рођеном 04.09.1980.године, приватном предузетнику из Обрежа;
6) Тамари Тодоровић, рођеној 07.09.1985.године, дипломираном психологу из Варварина;
7) Слађани Живадиновић, рођеној 12.02.1969.године, доктору техничких наука из
Бошњана;
8) Слободану Макићу, рођеном 25.11.1972.године, приватном предузетнику из Бошњана.
Образложење
Општинска изборна комисија на седници одржаној 25.04.2016.године донела је
решење којим је утврдила укупне и коначне резултате избора за одборнике Скупштине
општине Варварин одржаних 24. априла 2016.године, којим је утврђено да је Изборна листа
ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС) – ДРАГОЉУБ СТАНОЈЕВИЋ, коју је за избор одборника у Скупштину
општине Варварин поднела, Коалиција: Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) освојила 1.879 или 18,84% гласова, чиме је имајући у виду да је
освојила више од 5% гласова остварила право да учествује у расподели мандата.
Системом највећих количника Општинска изборна комисија утврдила је да овој
изборној листи припада 8 одборничких мандата који се сходно члану 43 Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011) додељују кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.
Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року
од 24 часа од часа доношења истог.
Број: 013 – 39 / 2016
Дана, 28.04.2016.године, у 11:15 часова
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Рајић, дипл.правник

На основу члана 15 став 1 тачка 12, члана 43 Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011),
Општинска изборна комисија на седници одржаној 28.04.2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
Мандати које је на основу укупних коначних резултата избора за одборнике
Скупштине општине Варварин припадају Изборној листи ТЕМНИЋКА АЛТЕРНАТИВА –
БРАТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ коју је за избор одборника у Скупштину општине Варварин
поднела, Група грађана-Темнићка Алтернатива, додељују се следећим кандидатима са те
листе:
1) Братиславу Петровићу, рођеном 20.08.1966.године, раднику из Варварина Села
2) Мирославу Милошевићу, рођеном 06.09.1954.године, пензионеру из Бошњана.
Образложење
Општинска изборна комисија на седници одржаној 25.04.2016.године донела је
решење којим је утврдила укупне и коначне резултате избора за одборнике Скупштине
општине Варварин одржаних 24. априла 2016.године, којим је утврђено да је Изборна листа
ТЕМНИЋКА АЛТЕРНАТИВА – БРАТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ коју је за избор одборника у
Скупштину општине Варварин поднела, Група грађана-Темнићка Алтернатива освојила
572 или 5,73% гласова, чиме је имајући у виду да је освојила више од 5% гласова остварила
право да учествује у расподели мандата.
Системом највећих количника Општинска изборна комисија утврдила је да овој
изборној листи припада 2 одборничка мандата који се сходно члану 43 Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011) додељују кандидатима по
редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.
Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року
од 24 часа од часа доношења истог.
Број: 013 – 40 / 2016
Дана, 28.04.2016.године, у 11:20 часова
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Рајић, дипл.правник

