
На основу члана 14.  Закона о локалним изборима (,,Службени гласник “РС 129/07 и 
34/2010 54/2011),  и члана 42. Статута општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“ 
број 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 22.12.2015. 
године у 13:25 часова  доноси   

Решење 

 о   именовању Изборне комисије општине Житиште у сталном саставу 

  I У Изборну комисију општине Житиште – за  стални састав – Скупштина општине 
Житиште именују се следећа лица : 

За председника   

Ајдуковић Младен  дипломирани правник  из Банатског Карађорђева   Српска 
напредна странка – (СНС)   -  на предлог  одборничке групе  ,,Српска напредна 
странка-Савез војвођанских Мађара – Српски покрет обнове  

За заменика председника   

Тоша Катић дипломирани правник   из Житишта   Социјалистичка партија Србије 
(СПС) на предлог одборничке групе  ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група 
грађана“ 

 За чланове и заменике чланова :  

име и   презиме   место становања          странка или коалиција         функција   у комисији  

1. Јованка Суџуковић из Житишта           СПС                                       чланица 

             на предлог одборничке групе - ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ 
            Марко Бољац из Житишта     СПС                                              заменик члана 
             на предлог  одборничке групе ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“                                                                                                               

2. Марица Нађ из Житишта                    СПС                                       чланица  

             на предлог  одборничке групе ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ 
           Стана Мутић из Житишта                       СНС                             заменица члана         
            на предлог одборничка групе ,,Српска напредна странка-Савез војвођанских Мађара –    

Српски покрет обнове“                                                                                       
  3.  Данијела Околишан из Торка              ДСС                                     чланица                                           

              на предлог ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ 
             Љиљана Рунић из Честерега                  ДСС                             заменица члана      
              на предлог ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“                                                                                               

4.  Милован Балабан из Житишта    -група грађана-УРС                     члан                                                                              

            на предлог ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ 
            Зоран Ћурчија из Житишта          група грађана-УРС                заменик члана      
           на предлог ,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ 

5. Мирко Бановић   из Честерега                 СНС                                    члан 

            на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“   
             Мира Петковић из Међе                           СНС                             заменицу члана      
           на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“   

6. Валерија Салма   из Торде                       СВМ                                   чланица 



           на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“   
            Барна Јанош из Торде                               СВМ                               заменик члана   
            на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“                                     

7. Небојша Миладиновић из Житишта        СПО                                       члан  

            на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“  
           Милана Микић Тутуш  из Житишта         СПО                            заменица члана  
           на предлог  ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“                                                                     
                                                                  
         II   Изборна комисија општине Житиште има секретара и заменика секретара . 

За  секретара  Изборне комисије општине Житиште именује  се  Биљана Зубац 
дипломирана  правница   из Равног Тополовца.  

За заменика секретара Изборне комисије  општине Житиште  именује се  Душан Бекић   
дипломирани  правник из  Торде.  

III    Доношењем овог  решења престаје да важи решење о именовању изборне комисије број:  I-
013- 13 /2014 од дана: 4.9.2014. објављено у „Службеном листу општине Житиште“ број 
26/2014.  

Престанком важења Решења  престаје мандат председнику, заменику председника,  
члановима и заменицима чланова, секретару и заменику секретара Изборне комисије  општине 
Житиште именованих   решењем број I-013- 13 /2014 од дана:  4.9. 2014. и то: Миљани Николи 
из Торка, дипломирани правник, ДС, председници Изборне комисије на предлог одборничке 
групе „За напредну општину Житиште“; Кесић Жељко из Банатског Двора, дипломирани 
правник, СНС, заменик председника Изборне комисије, на предлог одборничке групе „За 
напредну општину Житиште“; Игрић Иван из Житишта, ДС,члан, на предлог одборничке групе 
„За напредну општину Житиште“; Стана Мутић из Житишта, СНС, заменик члан, на предлог 
одборничке групе „За напредну општину Житиште“; Душан Раилић из Житишта, ДС, члан, на 
предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ ; Љиљана Зрилић  из Банатског 
Карађорђева Житишта, ДС, заменик члана,  на предлог одборничке групе „За напредну 
општину Житиште“; Мркшић Жива из Торка, ЛСВ, члан, на предлог одборничке групе „За 
напредну општину Житиште“; Саз Золтан из Хетина, ЛСВ, заменик члана,  на предлог 
одборничке групе „За напредну општину Житиште“; Глушац Ненад  из Житишта, СНС, члан, 
на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“; Угреновић  Драгољуб  из 
Житишта, СНС, заменик члана, на предлог одборничке групе „За напредну општину 
Житиште“; Радиновић Драго из Житишта, ПУПС, члан, на предлог одборничке групе „За 
напредну општину Житиште“; Слободанка Влајнић из Међе, ПУПС,заменик члана,  на предлог 
одборничке групе „За напредну општину Житиште“, Салма Валерија из Торде, СВМ, члан, на 
предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“; Барна Јанош из Торде, СВМ, 
заменик члана, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“; Душан Бекић , 
дипломирани правник из Торде, секретар; Калина Рајовић , дипломирани правник из Торде , 
заменик секретара. 

IV  Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења налази  се у   одредбама  чланова  11-16  
Закона  о локалним изборима (,,Службени гласник “РС 129/07 и 34/2010 54/2011) , члану 42.  
Статута  општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013)  као 



и Одлуци о броју и саставу Изборне комисије општине Житиште  донетој од стране Скупштина 
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 5/2015) . 

Чланом 11.  Закона о локалним изборима је предвиђено да су Органи за спровођење 
избора  Изборна комисија   и бирачки одбори.   

Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању 
председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно 
члана, мора бити наведена и његова политичка припадност или назив странке, односно 
страначке коалиције на чији предлог је именован.  
            Одредбама члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007,34/2010-Одлука УС и 54/2011) прописано је да Изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које именује Скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. У складу са чланом 14. Закона о локалним изборима   и  Одлуком о 
броју и саставу Изборне комисије општине Житиште предвиђено је да  стални састав комисије 
чини председник, заменик председника, 10 чланова и 10 заменика чланова, а да се број 
представника сходно заступљености у СО Житиште утврђује на следећи начин : 
,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ у Изборној комисији општине има  4 члана   
и 4 заменика чланова Изборне комисије од чега је један  председник /заменик председника /  
Изборне комисије. 
 „Одборничка група СНС – СПО –СВМ “ има  4 члана и 4  заменика члана   Изборне 
комисије од чега је један  председник /заменик председника /  Изборне комисије. 
Одборничка група  ,,За напредну општину Житиште има 3 члана и 3 заменика члана 
Изборне комисије .   

Наведена структура Изборне комисије утврђена је на основу страначке структуре и 
заступљености одборника у Скупштини општине Житиште. Скупштина општине Житиште има  
31 одборника. 

У  Скупштини општине Житиште формиране  су 3 одборничке групе које обухватају 
следећи број одборника: ,,Одборничка група СПС- ДСС- Група грађана“ броји 11 одборника,  
„Одборничка група СНС – СПО –СВМ“  броји 11  одборника,  а  Одборничка група  ,, За 
напредну општину Житиште“ броји 9 одборника.  

На позив Скупштине општине Житиште Одборничке групе  које су формиране у СО 
Житиште доставиле су своје предлоге за чланове и заменике чланова изборне комисије  и то:  
„Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ и ,,Одборничка група СНС – СПО –СВМ“ док 
Одборничка група ,,За напредну општину Житиште“ до дана доношења решења  није доставила 
предлог кандидата за чланове односно заменике чланова изборне комисије без ваљаног разлога 
мада  је  на то  уредно позвана више пута. 

 Шефови – председници/це  одборничке групе ,, За напредну општину Житиште “су 
уредно позиване писменим путем  више пута  и то:  дана 2.2. 2015 и 2.3.2015 достављање  
позива – захтева,  извршено  на име Љубице Беловић председнице одборничке групе ,, За 
напредну општину Житиште“ , дана   19. 8. 2015. достављање позива,   извршено на име  Јелене  
Сиј , председнице одборничке групе „За напредну општину Житиште“, дана  10. 12. 2015. 
достављање  позива – захтева,   извршено  на име  Ирена Ристић,  председнице одборничке 
групе „За напредну општину Житиште“ . На име Катинке Никовић председнице одборничке 
групе „За напредну општину Житиште“ доствљање  позива извршено дана 16.12.2015. и 17. 12. 
2015.     

  На самој  34. седници Скупштине општине Житиште одржаној дана 22.12.2015. године 
председник  Скупштине општине Житиште Зоран Касаловћ позвао је представнике одборничке 
групе ,,За напредну општину Житиште“  да доставе предлог за чланове Изборне комисије 
општине Житиште али је представница одборничке групе изјавила да одборничка група „За 
напредну општину Житиште“ нема сачињен предлог. Како одборничка група,,За напредну 
општину Житиште“ без икаквог ваљаног разлога није доставила предлог за чланове Изборне 
комисије општине Житиште више од 10 месеци,  Скупштина општине  Житиште  је донела 
решење као у диспозитиву решења.  
               С обзиром да је од стране две  одборничке   групе,  достављен предлог за укупно 7 
чланова  и заменика чланова  као и председника и заменика председника Изборне комисије, а 



чланом  14. став 1. Закона о локалним изборима је предвиђено да Изборну комисију у сталном 
саставу чини  најмање 6 чланова и председник стекли  су се услови за доношење решења о 
именовању Изборне комисије.  
           Утврђено је да нема законских сметњи из члана 12. Закона о локалним изборима  за 
именовање наведених предложених лица за чланове, односно  заменике чланова Изборне 
комисије  јер исти  имају бирачко право  и пребивалиште  на територији општине Житиште,  
нису одборници, нити су на листи кандидата за одборнике у СО Житиште.  Констатовано је и 
да кандидати ниједне политичке странке – партије - немају више од половине чланства у 
сталном саставу Изборне комисије.  
               Лица именована за председника,  односно заменика председника изборне комисије 
испуњавају  услов предвиђен законом, звање дипломираног правника, као и лица именована за  
секретара и заменика секретара.   
            Доношењем овог  решења престаје да важи решење о именовању Изборне комисије 
општине Житиште у сталном саставу број:  I-013- 13/2014 од дана: 4.9.2014. објављено у 
„Службеном листу општине Житиште“ број 26/2014. Престанком важења решења престаје 
мандат председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова, секретару и 
заменику секретара Изборне комисије  општине Житиште у сталном саставу именованих  
Решењем број I-013- 13/2014 од дана:  4.9.2014.   
            На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву Решења.  
           Правна поука :  Против  овог  Решења  допуштена је жалба Управном суду  у року од 24 
часа од  доношења решења сходно члану 14 . став 11. Закона о локалним изборима  (,,Службени 
гласник “ РС 129/07 и 34/2010, 54/2011 )    
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ                                                                                                                              
Број : I-013-2 /2015                                                                            
Дана :   22. 12. 2015.                                                      Председник Скупштине општине Житиште 
Ж и т и ш т е                                                                                          
                                                                                                            Зоран Касаловић с.р. 
                                                                                       
 
 


