
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXVI         Житиште          07.05.2012.           Број 14.
Излази по потреби                                                           страна  1.
          

                                                                                               Образац СОЖ број 23/2012

ЗАПИСНИК

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Седница Комисије је одржана, 7.5.2012. године, са почетком у  9 часова и 45 минута.
                                                                   ( датум)
Седници Комисије присуствују :

              1) Тоша Катић
                    ( име и презиме председника Комисије )

              2) Биљана Зубац
                   ( име и презиме секретара Комисије )

                Милорад Лакић, Душан Раилић, Салма Валерија, Тодорел Раша ,Душан Кљајић, Радослав Златић 
,Драган Богдановић ,Миле Кајтез, Драгана Карановић, Марко Бољац,
Зоран Немањић, Жива Мркшић,Данијела Околишан, Душан Бекић ,Милан Шупут,Драгослав Савић.   
                              ( име и презиме чланова  Комисије -   Навести све присутне чланове) 

3. Комисија је утврдила да је , од укупно  31   бирачких одбора у     
                                                                   ( број ) 
општини Житиште    примила изборни материјал од  31 бирачких одбора
                                                                                            ( број )  
 4. Комисија је утврдила да није било битних  повреда   одредаба Закона о  локалним изборима и није 
поништила гласање ни на једном бирачком месту.

              ( Због битних повреда Закона,Комисија је поништила гласање на укупно 
               ___/________ бирачких места, и то: 

               број   __/_ ___    у месту _______/_______________
                                                            ( редни број бирачког места и назив места)

               број     __/_ ____    у месту ___ ____/_____________________________    
                                     ( Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)

и одредила да се, на овим бирачким местима,понови гласање  _/__ ____    )    
                                                                                                         (  датум)

              5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:
               - да је за изборе предато укупно гласачких листића ..............    15568ا

               - да је остало неупотребљено гласaчких листића ....................     5655ا
                   - да,према изводима из бирачких спискова,има уписаних бирача:
   ....................................................................................................................... 15572ا                   
         - да је,према изводима из бирачких спискова ,на изборима гласало  бирача :      
9646ا .................................................................................................................         

       - да је било неважећих гласачких листића ............................    466



Број 14.   07.05.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна 2

                   - да је било важећих гласачких листића  ...............................  9446_ا ا
                   - да су поједине  изборне листе добиле следећи број  гласова  : 
________________________________________________________________________
Редни                                Назив                                                   Број гласова                              
број                          изборне листе                                              које је добила                               
                                                                                                       изборна листа       
                  
1. Демократска странка -  Борис Тадић                                              2438

2. Уједињени региони Србије – Александар Менг                             589

3. Лига Социјалдемократа Војводине- Ненад Чанак                           953  

4 .  Странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 793
     Vajdasagi Magzar Szovetseg- Pasztor Istvan                             
  5.   Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС)- Партија уједињених пензионера Српије 
(ПУПС) Јединствена Србије  (ЈС)                2191 
 6.    Демократска странка Србије  - Војислав Коштуница           788
7.     Српска Радикална странка – др. Александар Мартиновић   370
8.     Покренимо Житиште -  Томислав Николић (Српска напредна странка , Нова Србија )                                                       
1180   
9.    Социјалдемократска партија Србије  - Расим Љајић              144                                                                               
                                    

6.Чланови изборне комисије општине Житиште имали су – нису имали примедбе на 
утврђивање  резултата избора.
                                        

Примедбе су :  Примедби  није било.

 7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у
 ''Службеном листу  Општине Житиште '' .  

    8. Комисија је  завршила рад  _7. 5.  2012.   у  10_  часова.
                                                           ( датум) 
     
Изборна Комисија Општине Житиште
Број: I-013-4/2012/83

Секретар комисије,                                              Председник комисије , 
      

               Биљана Зубац  с.р.                                                     Тоша Катић  с.р.   
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ НА ИЗБОРИМА  ОДРЖАНИМ 06. 
МАЈА 2012. ГОДИНЕ

у изборној јединици

Ознака и назив 
изборне јединице

14 Житиште

2. Седници Kомисије присуствују:

(Навести имена и презимена председника и чланова Комисије)

3. Комисија је утврдила да је, од укупно 31 бирачких одбора у Изборној јединици,

    примила изборни материјал од 31 бирачких одбора.

    Комисија је утврдила да од / бирачких одбора, није примила изборни

     материјал и то:

(Навести бирачке одборе)

4. Комисија је утврдила да:

1. Седница Комисије је почела 07.05.2012. године, у 9,  45 часова.

Тоша Катић,  Павел Балош, Душан Раилић, Салма Валерија, Тодорел Раша , Душан 
Кљајић,  Драган Богдановић, Миле Кајтез , Драгана Карановић, Марко Бољац, Зоран 
Немањић Жива Мркшић Данијела Околишан) Душан Бекић , Милан Шутпут , Драгослав 
Савић

/
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а) није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске oдлуке о избору посланика 
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и да није поништила гласање ни на једном 
бирачком месту.

б) да је било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске oдлуке о избору посланика 
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, и поништила је гласање на 

укупно / бирачких места, и то:

(навести ознаку и назив бирачког места)

/

и одредила да се, на овим бирачким местима, понове избори.

5. На основу изборног материјала, утврђено је:

- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика
8 кандидата

- да је предато укупно гласачких листића___________________
15.504

- да је неупотребљено гласачких листића___________________
5.593

- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__
15.571

- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из   
бирачког списка)_________________________________________

9.911

- на бирачком месту_____________________________
9.644

- ван бирачког места____________________________
247

- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића
9.910

- да је било неважећих гласачких листића_________
624

- да је било важећих гласачких листића___________
9.286

- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
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КАНДИДАТ
Редни 
број

Презиме и име Занимање Године
живота

Назив предлагача(странка-
коалиција-група грађана)

Број 
гласова које 
је кандидат 

добио

1. Илић Горан
Пољопривредник 41 Српска радикална странка 544

2. Ковачевић Владо
Саобраћајни техничар 42 Демократска странка 

Србије
914

3.
Марковић Свјетлана Докторка ветеринарске 

медицине
43 Лига социјалдемократа 

Војводине – Ненад Чанак
907

4.

Мартиновић Милан организатор културних 
активности

51 ПОКРЕНИМО 
ВОЈВОДИНУ-
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 
(Српска напредна 
странка, Нова Србија, 
Покрет социјалиста, 
Покрет снага Србије-БК)

1.212

5.

Милићев Душан Правник 63 ‘’ИВИЦА ДАЧИЋ-
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС), 
ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА 
СРБИЈЕ(ПУПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА 
(ЈС),
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТС
КА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СДП СРБИЈЕ)’’

2.048

6.
Салак Игор Дипломирани правник-

мастер
31 ‘’ИЗБОР ЗА БОЉУ 

ВОЈВОДИНУ- БОЈАН 
ПАЈТИЋ’’

2.124

7.
Томић Јарослав Дипл.инжињер 

пољопривреде
46 Савез Војвођанских 

Мађара – Vajdasági 
Magyar Szövetség

751

8. Травар – Миљевић
Јелена

Дипл.инг. за 
управљање техничким 
системима

32 Уједињени региони 
Србије – Александар 
Менг

786

9.

10.

11.

12.

Према резултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова и изабран 
је за посланика кандидат
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Презиме Име

Занимање Године 
живота

Место Улица и 
број

Назив предлагача:

Пошто ни један од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да 

се гласање понови 20. 05. 2012. године, за следеће кандидате:

1.

2.

са следећим бројем гласова

Презиме САЛАК Име ИГОР 

Занимање ДИПЛОМИРАНИ 
ПРАВНИК МАСТЕР

Године 
живота

31

Место ЧЕСТЕРЕГ Улица и 
број

МАРШАЛА ТИТА 80/А

Презиме Име

Занимање Године 
живота

Место Улица и 
број

Назив предлагача:
,, ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ“ – БОЈАН ПАЈТИЋ
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3.

6. Члан Комисије 

а) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање резултата избора.

Примедбе су:

7.Комисија је завршила рад
7.5. 2012.

године, у
10

часова.

Презиме МИЛИЋЕВ Име ДУШАН

Занимање ПРАВНИК Године 
живота

63

Место ЖИТИШТЕ Улица и 
број

ЖЕЛЕЗНИЧКА 9Назив предлагача:
,, ИВИЦА ДАЧИЋ -  СПС -  ПУПС – ЈС –СДП СРБИЈЕ“

Назив предлагача:

Презиме Име

Занимање Године 
живота

Место Улица и 
број

/

/

/

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Име и 

презиме
БИЉАНА  ЗУБАЦ  

Потпис

ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ

Име и 
презиме

ТОША  КАТИЋ

Потпис
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М.П.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Име и 
презиме 

члана ДУШАН РАИЛИЋ

Име и
презиме

члана САЛМА ВАЛЕРИЈА

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана ТОДОРЕЛ РАША 

Име и
презиме

члана РАДОСЛАВ ЗЛАТИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана ДУШАН КЉАЈИЋ

Име и
презиме

члана ДРАГАН КАРАНОВИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана МАРКО БОЉИЋ 

Име и
презиме

члана ЗОРАН НЕМАЊИЋ 

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана ЖИВА МРКШИЋ 

Име и
презиме

члана ДУШАН БЕКИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана ДРАГОСЛАВ САВИЋ

Име и
презиме

члана ДРАГАН БОГДАНОВИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана МИЛЕ КАЈТЕЗ

Име и
презиме

члана

Потпис Потпис

Изборна комисија Општине Житиште

Број : I -013-3/2012-41

Датум : 7. маја 2012.
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ПО ПРОПОРЦИОНАЛНОМ ИЗБОРНОМ 
СИСТЕМУ

 НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ 

 У Изборној јединици

2. 
Седници Kомисије присуствују:

(Навести имена и презимена председника и чланова Комисије)

3. Комисија је утврдила да је, од укупно
31

бирачких одбора у Изборној јединици,

Ознака и назив 
изборне јединице 14 Житиште

примила изборни материјал од
31

бирачких одбора.

  Комисија је утврдила да од
/

бирачких одбора, није примила изборни

материјал, и то:

(Навести бирачке одборе)

Ознака и назив 
изборне јединице

14 Житиште

1. Седница Комисије је почела 07.05.2012. године, у 9, 45 часова.

Тоша Катић Павел Балош, Душан Раилић, Салма Валерија ,  Тодорел Раша , Душан 
Кљајић, , Миле Кајтез,  , Жива Мркшић, Данијела Околишан, Душан Бекић, Милан 
Шупут, Драгослав Савић, 

/
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4. Комисија је утврдила да:

а) није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика 
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

б) је било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине,

на укупно / бирачких места, и то:

(навести ознаку и назив бирачког места)

/

5. На основу изборног материјала, утврђено је:

- да је предато укупно гласачких листића___________________
15.562

- да је неупотребљено гласачких листића___________________
5.661

- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__
15.571

- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из 
бирачког списка)_________________________________________

9.901

a)  на бирачком месту___________________________
9.634

b)  ван бирачког места___________________________
267

- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића
9.896

а) да је било неважећих гласачких листића________
446

б) да је било важећих гласачких листића__________
9.450

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова:

Р.бр. Назив изборне листе
Број гласова које је листа 

добила

1. „ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ“ 
1.925

2. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-НЕНАД ЧАНАК
947

3. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-МЛАЂАН ДИНКИЋ
532

4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
463
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5.

ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ:СРПСКА 
НАПРЕДНА
СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ СНАГА 
СРБИЈЕ-БК

1.328

6.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 671

7. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕОКРЕТ
(ЛДП-СПО-ВП-СДУ-БОГАТА СРБИЈА)

374

8.

ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС),
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП 
Србије)

1.991

9.
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN –
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR

806

10.
“ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ” 291

11. СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА– ЛАСЛО РАЦ САБО 
17

12. MAGYAR REMÉNY MOZGALOM-LÁSZLÓ BÁLINT ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ-
БАЛИНТ ЛАСЛО 

46

13.
ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА-НЕНАД СТЕВОВИЋ-CRNOGORSKA 
PARTIJA-NENAD
STEVOVIĆ

11

14. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА,ДРАГАН ДАШИЋ 
48

6. Члан Комисије 

a) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање броја гласова датих за сваку изборну листу.

Примедбе су:

7.Комисија је завршила рад
7.5.2012.

године, у
10

часова.
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М.П.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Име и 
презиме 

члана Душан Раилић 

Име и
презиме

члана Салма Валерија

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана Тодорел Раша 

Име и
презиме

члана Радослав Златић 

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана Драган Богдановић 

Име и
презиме

члана Миле Кајтез

Потпис Потпис

    
Име и 

презиме 
члана Душан Кљајић

Име и
презиме

члана Драгана Карановић

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана Марко Бољац 

Име и
презиме

члана Данијела Околишан

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана Милан Шупут 

Име и
презиме

члана Душан Бекић

Потпис Потпис

Име и 
презиме 

члана Драгослав Савић

Име и
презиме

члана

Потпис Потпис

Изборна комисија Општине Житиште 
Број : I- 013-3/2012-41
Дана : 07. 05. 2012. 
Житиште    

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Име и
 презиме

Биљана Зубац 

Потпис

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Име и презиме Тоша Катић

Потпис
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С А Д Р Ж А Ј

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Записник о раду Изборне Комисије Општине Житиште на утврђивање резултата избора за 
одборнике у Скупштини Општине Житиште ............................................................................1.

2. Записник о раду Изборне Комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском систему на 
изборима одржаним 06. маја 2012. године .................................................................................3.

3. Записник о раду Изборне Комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропоционалном 
изборном  систему на изборима одржаним 06. маја 2012. Године ..........................................9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним 
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
          Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
           Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

		Година XXVI         Житиште          07.05.2012.           Број 14.





Излази по потреби                                                           страна  1.

                                                                                               Образац СОЖ број 23/2012


ЗАПИСНИК


О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА


УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Седница Комисије је одржана, 7.5.2012. године, са почетком у  9 часова и 45 минута.

                                                                   ( датум)


Седници Комисије присуствују :


              1) Тоша Катић

                    ( име и презиме председника Комисије )


              2) Биљана Зубац

                   ( име и презиме секретара Комисије )

                Милорад Лакић, Душан Раилић, Салма Валерија, Тодорел Раша ,Душан Кљајић, Радослав Златић ,Драган Богдановић ,Миле Кајтез, Драгана Карановић, Марко Бољац,


Зоран Немањић, Жива Мркшић,Данијела Околишан, Душан Бекић ,Милан Шупут,Драгослав Савић.   


                              ( име и презиме чланова  Комисије -   Навести све присутне чланове) 


3. Комисија је утврдила да је , од укупно  31   бирачких одбора у     


                                                                    ( број ) 


општини Житиште    примила изборни материјал од  31  бирачких одбора


                                                                                            ( број )  


 4. Комисија је утврдила да није било битних  повреда   одредаба Закона о  локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.


              ( Због битних повреда Закона,Комисија је поништила гласање на укупно 


               ___/________ бирачких места, и то: 


               број   __/_ ___    у месту _______/_______________


                                                            ( редни број бирачког места и назив места)


               број     __/_ ____    у месту ___ ____/_____________________________    


                                     ( Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање)


и одредила да се, на овим бирачким местима,понови гласање  _/__ ____    )    



                                                                                                         (  датум)


              5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:


               - да је за изборе предато укупно гласачких листића ..............    ا15568

               - да је остало неупотребљено гласaчких листића ....................     ا5655

                   - да,према изводима из бирачких спискова,има уписаних бирача:


   .......................................................................................................................ا15572                  


         - да је,према изводима из бирачких спискова ,на изборима гласало  бирача :      


         ................................................................................................................. ا9646 



       - да је било неважећих гласачких листића ............................    466 


                   - да је било важећих гласачких листића  ...............................  ا_9446 ا

                   - да су поједине  изборне листе добиле следећи број  гласова  : 


________________________________________________________________________


Редни                                Назив                                                   Број гласова                              

број                          изборне листе                                              које је добила                               


                                                                                                       изборна листа       

1. Демократска странка -  Борис Тадић                                              2438


2. Уједињени региони Србије – Александар Менг                              589

3. Лига Социјалдемократа Војводине- Ненад Чанак                           953  

4 .  Странка Војвођанских Мађара – Иштван Пастор

793

      Vajdasagi Magzar Szovetseg- Pasztor Istvan                             

  5.   Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС)- Партија уједињених пензионера Српије (ПУПС) Јединствена Србије  (ЈС)                2191 


 6.    Демократска странка Србије  - Војислав Коштуница           788


7.     Српска Радикална странка – др. Александар Мартиновић   370


8.     Покренимо Житиште -  Томислав Николић (Српска напредна странка , Нова Србија )                                                                                             1180   

9.    Социјалдемократска партија Србије  - Расим Љајић              144                                                                               


6.Чланови изборне комисије општине Житиште имали су – нису имали примедбе на утврђивање  резултата избора.



Примедбе су :  Примедби  није било.

 7. Закључено је да се извештај о резултатима избора одмах саопшти јавности и објави у


 ''Службеном листу  Општине Житиште '' .  


    8. Комисија је  завршила рад  _7. 5.  2012.   у  10_  часова.


                                                           ( датум) 


Изборна Комисија Општине Житиште


Број: I-013-4/2012/83


Секретар комисије,                                              Председник комисије , 


               Биљана Зубац  с.р.                                                     Тоша Катић  с.р.   

ЗАПИСНИК 


О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ НА ИЗБОРИМА  ОДРЖАНИМ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

у изборној јединици


		 Ознака и назив изборне јединице

		14 Житиште





		1. Седница Комисије је почела

		07.05.2012.

		године, у

		9,  45

		часова.





2. Седници Kомисије присуствују:


		Тоша Катић,  Павел Балош, Душан Раилић, Салма Валерија, Тодорел Раша , Душан Кљајић,  Драган Богдановић, Миле Кајтез , Драгана Карановић, Марко Бољац, Зоран Немањић Жива Мркшић Данијела Околишан) Душан Бекић , Милан Шутпут , Драгослав Савић



		



		





(Навести имена и презимена председника и чланова Комисије)


		3. Комисија је утврдила да је, од укупно

		31

		бирачких одбора у Изборној јединици,



		    примила изборни материјал од

		31

		бирачких одбора.



		    Комисија је утврдила да од 

		/

		бирачких одбора, није примила изборни





     материјал и то:

		/



		



		



		





(Навести бирачке одборе)


4. Комисија је утврдила да:


а) није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске oдлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и да није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

б)  да је било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске oдлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, и поништила је гласање на 


		укупно

		/

		бирачких места, и то:





(навести ознаку и назив бирачког места)


		/





и одредила да се, на овим бирачким местима, понове избори.


5. На основу изборног материјала, утврђено је:

		- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика

		8 кандидата



		- да је предато укупно гласачких листића___________________

		15.504



		- да је неупотребљено гласачких листића___________________

		5.593



		- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__

		15.571



		- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из   бирачког списка)_________________________________________

		9.911



		- на бирачком месту_____________________________

		9.644



		- ван бирачког места____________________________

		247



		- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића

		9.910



		- да је било неважећих гласачких листића_________

		624



		- да је било важећих гласачких листића___________

		9.286





- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:


		Редни број

		КАНДИДАТ

		Назив предлагача(странка-коалиција-група грађана)

		Број гласова које је кандидат добио



		

		Презиме и име

		Занимање

		Године


живота

		

		



		1.

		Илић Горан

		Пољопривредник

		41

		Српска радикална странка

		544



		2.

		Ковачевић Владо

		Саобраћајни техничар

		42

		Демократска странка Србије

		914



		3.

		Марковић Свјетлана



		Докторка ветеринарске медицине

		43

		Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак

		907



		4.

		Мартиновић Милан



		организатор културних активности

		51

		ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије-БК)

		1.212



		5.

		Милићев Душан



		Правник

		63

		‘’ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ(ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ)’’

		2.048



		6.

		Салак Игор



		Дипломирани правник-мастер

		31

		‘’ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ- БОЈАН ПАЈТИЋ’’

		2.124



		7.

		Томић Јарослав



		Дипл.инжињер пољопривреде

		46

		Савез Војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség

		751



		8.

		Травар – Миљевић Јелена

		Дипл.инг. за управљање техничким системима

		32

		Уједињени региони Србије – Александар Менг

		786



		9.

		

		

		

		

		



		10.

		

		

		

		

		



		11.

		

		

		

		

		



		12.

		

		

		

		

		





Према резултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова и изабран је за посланика кандидат

		Презиме

		

		Име

		

		



		Занимање

		

		Године живота

		



		Место

		

		Улица и број

		

		





		Назив предлагача:




		





		са следећим бројем гласова

		





Пошто ни један од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да 


		се гласање понови 

		20. 05. 2012.

		године, за следеће кандидате:



		Презиме

		САЛАК 

		Име

		ИГОР 

		



		Занимање

		ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК МАСТЕР

		Године живота

		31



		Место

		ЧЕСТЕРЕГ

		Улица и број

		МАРШАЛА ТИТА 80/А

		





		Презиме

		

		Име

		

		



		Занимање

		

		Године живота

		



		Место

		

		Улица и број

		

		





1.

		Назив предлагача:




		,, ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ“ – БОЈАН ПАЈТИЋ





2.


		Презиме

		МИЛИЋЕВ 

		Име

		ДУШАН

		



		Занимање

		ПРАВНИК 

		Године живота

		63



		Место

		ЖИТИШТЕ 

		Улица и број

		ЖЕЛЕЗНИЧКА 9

		





		Назив предлагача:




		,, ИВИЦА ДАЧИЋ -  СПС -  ПУПС – ЈС –СДП СРБИЈЕ“





3.

		Назив предлагача:




		





		Презиме

		

		Име

		

		



		Занимање

		

		Године живота

		



		Место

		

		Улица и број

		

		





6. Члан Комисије 


а) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање резултата избора.


Примедбе су:


		/



		/



		/





		7.Комисија је завршила рад

		7.5. 2012.

		године, у

		10

		часова.





		

		СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



		Име и 

презиме

		БИЉАНА  ЗУБАЦ  



		Потпис

		





		

		ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



		Име и презиме

		ТОША  КАТИЋ



		Потпис

		





М.П.


ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ


		Име и презиме члана

		ДУШАН РАИЛИЋ

		Име и


презиме


члана

		САЛМА ВАЛЕРИЈА



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ТОДОРЕЛ РАША 

		Име и


презиме


члана

		РАДОСЛАВ ЗЛАТИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ДУШАН КЉАЈИЋ

		Име и


презиме


члана

		ДРАГАН КАРАНОВИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		МАРКО БОЉИЋ 

		Име и


презиме


члана

		ЗОРАН НЕМАЊИЋ 



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ЖИВА МРКШИЋ 

		Име и


презиме


члана

		ДУШАН БЕКИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ДРАГОСЛАВ САВИЋ

		Име и


презиме


члана

		ДРАГАН БОГДАНОВИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		МИЛЕ КАЈТЕЗ

		Име и


презиме


члана

		



		Потпис

		

		Потпис

		





Изборна комисија Општине Житиште


Број : I -013-3/2012-41


Датум : 7. маја 2012.

ЗАПИСНИК 


О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 


НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ПО ПРОПОРЦИОНАЛНОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ

 НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ 


		Ознака и назив изборне јединице

		14 Житиште





 У Изборној јединици


		1. Седница Комисије је почела

		07.05.2012.

		године, у

		9, 45

		часова.





2. Седници Kомисије присуствују:


		Тоша Катић Павел Балош, Душан Раилић, Салма Валерија ,  Тодорел Раша , Душан Кљајић, , Миле Кајтез,  , Жива Мркшић, Данијела Околишан, Душан Бекић, Милан Шупут, Драгослав Савић, 



		



		



		





(Навести имена и презимена председника и чланова Комисије)


		3. Комисија је утврдила да је, од укупно

		31

		бирачких одбора у Изборној јединици,



		Ознака и назив 

изборне јединице

		14 Житиште



		примила изборни материјал од

		31

		бирачких одбора.



		  Комисија је утврдила да од

		/

		бирачких одбора, није примила изборни





материјал, и то:

		/



		



		





(Навести бирачке одборе)


4. Комисија је утврдила да:


а) није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

б) је било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, 

		на укупно

		/

		бирачких места, и то:





(навести ознаку и назив бирачког места)


		/





5. На основу изборног материјала, утврђено је:

		- да је предато укупно гласачких листића___________________

		15.562



		- да је неупотребљено гласачких листића___________________

		5.661



		- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__

		15.571



		 - да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка)_________________________________________

		9.901



		a)  на бирачком месту___________________________

		9.634



		b)  ван бирачког места___________________________

		267



		- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића 

		9.896



		а) да је било неважећих гласачких листића________

		446



		б) да је било важећих гласачких листића__________

		9.450





- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова:


		Р.бр.

		Назив изборне листе

		Број гласова које је листа добила



		1.

		 „ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ-БОЈАН ПАЈТИЋ“ 




		1.925



		2.

		ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-НЕНАД ЧАНАК

		947






		3.

		УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-МЛАЂАН ДИНКИЋ

		532



		4.

		СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

		463



		5.

		ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ:СРПСКА НАПРЕДНА


СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК



		1.328



		6.

		ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА



		671



		7.

		ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ВОЈВОЂАНСКИ ПРЕОКРЕТ


(ЛДП-СПО-ВП-СДУ-БОГАТА СРБИЈА)

		374



		8.

		ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА


УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС),


СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДП Србије)

		1.991



		9.

		VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN –


SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR

		806



		10.

		“ДВЕРИ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ”

		291



		11.

		 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СЛОВАЧКА СТРАНКА– ЛАСЛО РАЦ САБО 




		17



		12.

		 MAGYAR REMÉNY MOZGALOM-LÁSZLÓ BÁLINT ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ-БАЛИНТ ЛАСЛО 




		46



		13.

		ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА-НЕНАД СТЕВОВИЋ-CRNOGORSKA PARTIJA-NENAD


STEVOVIĆ

		11



		14.

		 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА,ДРАГАН ДАШИЋ 




		48





6. Члан Комисије 


a) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање броја гласова датих за сваку изборну листу.


Примедбе су:


		



		



		





		7.Комисија је завршила рад

		7.5.2012.

		године, у

		10

		часова.





		

		СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



		Име и

 презиме

		Биљана Зубац 



		Потпис

		





		

		ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



		Име и презиме

		Тоша Катић



		Потпис

		





М.П.


ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ


		Име и презиме члана

		Душан Раилић 

		Име и


презиме


члана

		Салма Валерија



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Тодорел Раша 

		Име и


презиме


члана

		Радослав Златић 



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Драган Богдановић 

		Име и


презиме


члана

		Миле Кајтез



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Душан Кљајић

		Име и


презиме


члана

		Драгана Карановић



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Марко Бољац 

		Име и


презиме


члана

		Данијела Околишан



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Милан Шупут 

		Име и


презиме


члана

		Душан Бекић



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		Драгослав Савић

		Име и


презиме


члана

		



		Потпис

		

		Потпис

		





Изборна комисија Општине Житиште 

Број : I- 013-3/2012-41


Дана : 07. 05. 2012. 


Житиште    


С А Д Р Ж А Ј


ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


1. Записник о раду Изборне Комисије Општине Житиште на утврђивање резултата избора за одборнике у Скупштини Општине Житиште
1.


2. Записник о раду Изборне Комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по већинском систему на изборима одржаним 06. маја 2012. године
3.

3. Записник о раду Изборне Комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропоционалном изборном  систему на изборима одржаним 06. маја 2012. Године
9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.


            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац


            Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      

