
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXVI         Житиште          20.05.2012.           Број 17.
Излази по потреби                                                           страна  1.
          

ЗАПИСНИК

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

ВОЈВОДИНЕ,НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ , 
20. 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:

1. Седница Комисије је почела 20. 05. 2012. године, у 23.  45 часова.

Тоша Катић – председник Жељко Кесић заменик председника, Иван Игрић, члан 

Душан Раилић члан ,  Валерија Салма – члан  Раша Тодорел члан ,  Јасминка Гаврић,   
члан,   Миле Кајтез, члан   Драгана Карановић  заменик члана , Марко Бољац заменик 
Драгослав Савић – заменик члана  . Седници присуствовали и секретар комисије Биљана 
Зубац и заменик секретара Лакић Милорад
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(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
2

- да је предато укупно гласачких листића___________________
15577

- да је неупотребљено гласачких листића___________________
6872

- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__
15577

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

8705

- на бирачком месту_____________________________
8398

- ван бирачког места____________________________
307

- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића
8705

/
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- да је било неважећих гласачких листића_________
612

- да је било важећих гласачких листића___________
8093

- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

КАНДИДАТ
Редни 
број

Презиме и име Занимање Године
живота

Назив предлагача(странка-
коалиција-група грађана)

Број 
гласова које 
је кандидат 

добио

1. Салак Игор
Дипломирани правник-
мастер

31 ''ИЗБОР ЗА БОЉУ 
ВОЈВОДИНУ- БОЈАН 
ПАЈТИЋ''

4582

2.
Милићев Душан Правник

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

3511

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

Презиме Салак Име Игор 

Занимање Дипломирани правник - мастер Године 
живота

31

Место Честерег Улица и 
број

Маршала Тита 80/а

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

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

се гласање понови / године, за следеће кандидате:

1.

Презиме / Име

Занимање Године 
живота

са следећим бројем гласова 4582 
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Место Улица и 
број

Назив предлагача:
/

2.

Презиме / Име

Занимање / Године 
живота

Место Улица и
број

Назив предлагача:
/

6. Члан Комисије 

а) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање резултата избора.

Примедбе су:

7.Комисија је завршила рад
20.05.2012.

године, у
23.55

часова.

Број: I-013-3/2012-49
Датум: 20.05.2012. године

/

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 ИВАН ИГРИЋ 

Име и
презиме

члана ЈАСМИНКА ГАВРИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме

члана ДУШАН РАИЛИЋ

Име и
презиме

члана МИЛЕ КАЈТЕЗ

Потпис Потпис

Име и 
презиме

члана ВАЛЕРИЈА САЛМА 

Име и
презиме

члана ДРАГАНА КАРАНОВИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме

члана ТОДОРЕЛ РАША 

Име и
презиме

члана ДРАГОСЛАВ САВИЋ

Потпис Потпис

Име и 
презиме

члана МАРКО БОЉАЦ 

Име и
презиме

члана

Потпис Потпис
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С А Д Р Ж А Ј

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Записник о раду Изборне комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за 
избор посланика у Скупштину АП Војводине, на поновљеном гласању по већинском систему 
20. маја. 2012. године .................................................................................................................1.

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          20.05.2012.           Број 17.





Излази по потреби                                                           страна  1.

ЗАПИСНИК 


О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ , 20. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

у изборној јединици


		 Ознака и назив изборне јединице

		14 Житиште 





		1. Седница Комисије је почела

		20. 05. 2012. 

		године, у

		23.  45

		часова.





2. Седници Kомисије присуствују:


		Тоша Катић – председник Жељко Кесић заменик председника, Иван Игрић, члан   

 Раилић Душан, Миле Кајтез,  Марица  Нађ,Катанчевић Петар,Јокшић Радован , Раша ТоТодорел С    



		Душан Раилић члан ,  Валерија Салма – члан  Раша Тодорел члан ,  Јасминка Гаврић,   члан,   Миле Кајтез, члан   Драгана Карановић  заменик члана , Марко Бољац заменик члан.  Нађ Марица 






		Драгослав Савић – заменик члана  . Седници присуствовали и секретар комисије Биљана Зубац и заменик секретара Лакић Милорад



		



		



		



		





(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

		2



		- да је предато укупно гласачких листића___________________

		15577



		- да је неупотребљено гласачких листића___________________

		6872



		- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__

		15577



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

		8705



		- на бирачком месту_____________________________

		8398



		- ван бирачког места____________________________

		307



		- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића

		8705



		- да је било неважећих гласачких листића_________

		612



		- да је било важећих гласачких листића___________

		8093





- 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.

		Салак Игор

		Дипломирани правник-мастер

		31

		''ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ- БОЈАН ПАЈТИЋ''

		4582



		2.

		Милићев Душан



		Правник

		63

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

		3511





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

		Презиме

		Салак 

		Име

		Игор 

		



		Занимање

		Дипломирани правник - мастер

		Године живота

		31



		Место

		Честерег 

		Улица и број

		Маршала Тита 80/а

		





		Назив предлагача:




		,, ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – БОЈАН ПАЈТИЋ“ 





		са следећим бројем гласова

		4582 





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


		се гласање понови 

		/

		године, за следеће кандидате:





1.


		Презиме

		/

		Име

		

		



		Занимање

		

		Године живота

		



		Место

		

		Улица и број

		

		





		Назив предлагача:




		/





2.


		Презиме

		/

		Име

		

		



		Занимање

		/

		Године живота

		



		Место

		

		Улица и број

		

		





		Назив предлагача:




		/





6. Члан Комисије 


а) није имао примедбе,

б) имао је примедбе на утврђивање резултата избора.


Примедбе су:


		/



		



		





		7.Комисија је завршила рад

		20.05.2012.

		године, у

		23.55

		часова.





		

		СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ



		Име и 

презиме

		Биљана Зубац



		Потпис

		





Број: I-013-3/2012-49

		

		ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



		Име и презиме

		Тоша Катић



		Потпис

		





Датум: 20.05.2012. године

М.П.


ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ


		Име и презиме члана

		ИВАН ИГРИЋ 

		Име и

презиме

члана

		ЈАСМИНКА ГАВРИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ДУШАН РАИЛИЋ

		Име и

презиме

члана

		МИЛЕ КАЈТЕЗ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ВАЛЕРИЈА САЛМА 

		Име и

презиме

члана

		ДРАГАНА КАРАНОВИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		ТОДОРЕЛ РАША 

		Име и

презиме

члана

		ДРАГОСЛАВ САВИЋ



		Потпис

		

		Потпис

		





		Име и презиме члана

		МАРКО БОЉАЦ 

		Име и

презиме

члана

		



		Потпис

		

		Потпис

		





С А Д Р Ж А Ј


ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


1. Записник о раду Изборне комисије Изборне јединице на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину АП Војводине, на поновљеном гласању по већинском систему 20. маја. 2012. године 
1.

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.                                      

