
Изборну комисију општине Житиште у сталном саставу чине: 

  Председник комисије:  

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

Заменик председника комисије:  

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

 Чланови и заменици чланова комисије:  

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“                                                                     
                                                                  

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.  


