
            На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Изборна комисија Општине Житиште , на 11.  
седници одржаној дана 5 .4.  2016. године, у 13часова   и  45 донела је

Р Е Ш Е Њ Е

      ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине 
Житиште под називом ,,,ВРЕМЕ ЗА БОЉЕ- ИГОР САЛАК-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
(Демократска странка, Социјалдемократска странка, ЛДП, Левица Србије, пензионери 
Житишта и локални покрети)“    коју је за изборе расписане за 24. април 2016. године, 
поднела  Коалиција  (Демократска странка, Социјалдемократска странка, ЛДП, Левица 
Србије, пензионери Житишта и локални покрети)“ .  
                                                            О б р а з л о ж е њ е

            Изборна комисија је утврдила да је  од стране овлашћеног лица Коалиције  ,,Време
је  за  боље  –  Игор  Салак   -  председник  опшштине   (Демократска  странка,
Социјалдемократска  странка,  ЛДП,  Левица  Србије,  пензионери  Житишта  и  локални
покрети)“   ,  поднела дана 5.4.2016.   благовремену и уредну Изборну  листу ,,Време је за
боље – Игор Салак  - председник опшштине  (Демократска странка, Социјалдемократска
странка,  ЛДП,  Левица  Србије,  пензионери  Житишта  и  локални  покрети)“   са 31
кандидатом  за одборнике Скупштине општине Житиште на изборима расписаним за  24.
април 2016. године. Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана
документација и да је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18.
став  2.  и  члана 20.  став  3.  Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на
изборној листи и заступљености мање  заступљеног пола на изборној листи.  Уз Изборну
листу је, у складу са чланом 18. став 2. Закона о локалним изборима, поднето укупно 362
примерка   правно  ваљаних  оверених  изјава  бирача  да  подржавају изборну  листу.  
             У складу са наведеним, Изборна   комисија  општине Житиште је решила  као у
диспозитиву овог решења. 

          Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор
Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.
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.                                                    ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ 

Младен Ајдуковић 



           На основу члана 15.  и члана 21. став 5.  Закона о локалним изборима (Службени
гласник  Републике  Србије  број  129/2007,  34/2007  –  Одлука  УС  и  54/2011)  Изборна
комисија општине Житиште на седници одржаној дана 7.4. 2016.  у 19 часова донела је
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

           Утврђује се да је изборна листа подносиоца   Коалиције   ,, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БОЉЕ - 
ИГОР САЛАК – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ (Демократска стрнка, Социјалдемократска 
странка , ЛДП, Левица Србије , Пензионери Житишта и локални покрети)“ ПОВУЧЕНА са
даном 7.4. 2016. године  у 19 часова.  
             Решење Изборне комисије општине Житиште  број  I-013-4/2016-46/1   од дана 5.4. 
2016 . 13 часова 45 минута  ставља се ван снаге.
              Решење изборне комисије општине Житиште број  I-013-4/2016-46/2 од дана 5.4. 
2016. ставља  се ван снаге.    
              Решење ступа на снагу даном доношења. 
              Решење  доставити  подносиоцу наведене   изборне листе .

                                            .                   О б р а з л о ж е њ е 

                 Игор Салак као овлашено лице подносиоца изборне листе  Коалиције    ,, ВРЕМЕ
ЈЕ   ЗА  БОЉЕ  -  ИГОР  САЛАК  –  ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  (Демократска  стрнка,
Социјалдемократска  странка  ,  ЛДП,  Левица  Србије  ,  Пензионери Житишта  и  локални
покрети  )“,  назив  листе  ,,  ВРЕМЕ  ЈЕ  ЗА   БОЉЕ  -  ИГОР  САЛАК  –  ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ (Демократска странка, Социјалдемократска странка , ЛДП, Левица Србије ,
Пензионери Житишта и локални покрети )“ дана 7.4. 2016. године у 13 часова и 30 минута
поднео је изборној комисији поднесак којим повлачи изборну листу проглашену од стране
изборне комисије дана 5.4. 2016. године . Комисија констатује да је изборну листу у складу
са  чланом 21. Закона  о локалним изборима могуће повући до дана проглашења збирне
изборне листе . Комисија утврђује  да је захтев благовремен, дозвољен и упућен од стране
овлашћеног лица те доноси решење  о утврђивању да је изборна  листа повучена. Изборна
комисија овим решењем ставља ван снаге и  своје решење  број I-013-4/2016-46/2   којим је
утврдила  подносиоцу  проглашене  изборне  листе  испуњење  услова   за  одређивање
опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав општинске
изборне комисије и бирачких одбора .

На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.                    
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