На основу члана 49. Закона о избору народних
посланика

("Службени гласник РС", бр. 1/90, 3/90 и

12/90),
Републичка изборна комисија, на седници
2. јула 1991. године, утврдила је

И З В Е Ш Т А Ј
0 УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА НАРОДНОГ
ПОСЛАНИКА У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. РАКОВИЦА 1 - 1 6 .
И ЗО.ЈУНА 1991. ГОДИНЕ

Допунски избори за народног посланика у Изборној јединици 10. Раковица I, расписани Одлуком о расписивању допунских избора за народног посланика у Изборној
јединици 10. Раковица I ("Службени гласник Р С " , број
25/91), одржани су 16. и 30. јуна 1991. године.
Избори су одржани у два изборна круга на
свим бирачким местима у Изборној јединици.
У првом кругу,

16. јуна 1991. године, гласало

се о 13 посланичких кандидата, чије су кандидатуре уредно
потврђене и објављене. Гласало је 11.202 од

укупно

27.953 бирача у Изборној јединици. Неважећих гласачких
листића било је 309.
У првом кругу гласања ниједан посланички
кандидат није добио Законом одређену већину, јер на изборе
није изашло најмање половина од укупног броја бирача у
Изборној јединици, како је то одређено чланом 47. Закона
о избору народног посланика.
Полазећи од тога Изборна комисија Изборне
јединице, сагласно одредбама Закона, одлучила је да се
гласање понови 30. јуна 1991. године, на којем ће се
гласати о два посланичка кандидата који су у првом кругу
гласања добили највећи број гласова.

2.
На поновљеном гласању 30. јуна 1991. године
гласало је 8.553 од укупно 27.939 бирача у Изборној
јединици. Неважећих гласачких листића било је 196.
Поједини кандидати добили су:
1. Караклаић Радош, ВКВ аутомеханичар, из
Београда, Борска 40, стар 35 година, кога је предложила
Социјалистичка партија Србије, добио је 1.663 гласа,
2. Шешељ др Војислав, доктор правних наука,
из Батајнице, Посавских одреда 36, стар 37 година, кога
је предложила Српска радикална странка, добио је 6.686
гласова.
За народног посланика изабран је Шешељ
др Војислав, који је, сагласно члану 47. Закона о избору
народних посланика, добио

највећи број гласова бирача

који су гласали на поновљеном гласању ЗО.јуна 1991.године.
У спровођењу допунских избора поднето је пет
приговора, четири Изборној комисији Изборне јединице и
један Републичкој изборној комисији. Приговори су одбијени
као неосновани.
Допунски избори одржани су сагласно одредби
Закона о избору народних посланика и Упутства о извршењу
Закона о избору народних посланика и Закона о избору
председника Републике.
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