
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIV         Житиште        22.6.2020.             Број 20. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

           На основу члана  51-55 Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије 

број 129/07  34/10, 54/11,12/20 16/20 и 68/20) Изборна комисија Општине Житиште на седници 

одржаној дана 22. 6.2020. године у 13  и  15 минута  часова донела је 

 

Решење 

         I  У општини Житиште поништавају се избори за одборнике у СО Житиште на бирачком 

месту број 18. Општина Житиште  -Српски Итебеј  -  забавиште Војводе Путника број  15 одржани 

дана 21. 6.2020. године због битних грешака у раду бирачког одбора, а које се састоји од 

неправилно и нетачног утврђивања  броја гласова које су добиле све изборне листе на гласању на 

наведеном бирачком месту. 

        II  Избори за одборнике у СО Житиште на бирачком месту број 18. Општина Житиште  -

Српски Итебеј  -  забавиште Војводе Путника број  15  одржаће се поново дана 28.6.2020. године у 

времену од 7-20 часова. 

         III  Бирачки одбор  именован  Решењем РИК-а   број 013-257/20 од дана 10 јуна 2020. година 

за координирано спровођење избора расписаних за 21. јун 2020 године  у сталном саставу се 

распушта. 

       IV  Изборна комисија Општине Житиште ће својим решењем именовати председника и 

чланове бирачког одбора као и њихове заменике за  поновљене изборе за одборнике Скупштине 

Општине Житиште. 

Образложење 

                Изборна Комисија општине Житиште на седници одрђаној дана 22. 6. 2020. године 

решавајући по изјављеном  приговору  Николе Штуле из Банатског Карађорђева  утврдила  је да је 

у раду бирачког одбора на бирачком месту  број 18. Српски Итебеј  дошло до нетачног утврђивања 

резултата  гласања  од стране бирачког одбора односно добијеног броја гласова по свим изборним 

листама од 1-7. Наведене пропусте комисија је оценила као битну повреду  у раду бирачког одбора  

услед чега је донето решење о прихватању приговора, те утврдила  да су се стекли услови за 

понављање избора за избор одборника у СО Житиште  на наведеном  бирачком месту. Комисија је 

у складу са чланом  50.  Закона о локалним изборима одредила  датум одрђавања поновних избора  

у законом предвиђеном року од 7 дана за 28. јуни 2020. године те решила да се бирачки одбор 

распусти, а нови именује посебним решењем од стране Изборне комисије општине Житиште . 

     Правна поука: Против овог Решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 24 часа од  

доношења . 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Број I-013-1/2020-77 

Дана 22.6.2020.                  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

                      Председница Изборне Комисије Општине Житиште  

                                                                                                           Светлана Јарић  
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Образац СОЖ БРОЈ 27/2020 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

О РАДУ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА 

УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

                                                                  одржаних 21.јуна 2020. године 

 

Седница Комисије је одржана, _22.6.2020  са почетком у 13 часова 

                                                        ( датум) 

Седници Комисије присуствују : 

         

              1 __________Светлана Јарић____________ 

                    ( име и презиме председника Комисије ) 

 

              2) ____Биљана Зубац__________________ 

                   ( име и презиме секретара Комисије ) 

  

Чланови/ заменици чланова комисије са правом гласа и то Салма Валерија, Бекић Душан, Шупут Милан, 

Петковић Драгуљуб,  Мутић Стана, Косановић Саша Нађ Марица, Јованка Суџуковић, Павић Владимир, 

Штула Никола, Угреновић Рајка, Марчела Јакоб Панкарићан, Радиновић Драго , Рајилић Душан, Маричић 

Драган, Поша Нандор, Вулић Вукашин, Ђукић Маринко, Јадранка Нинковић. Седници присуствује без 

права гласа   

Зоран Прибишић заменик   Председника Изборне Комисије,  и заменици чланова присутних чланова 

комисије Маријета Буре, Живковић Зоран  

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

 

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 је на једном бирачком месту и то бирачко место број 18 . Српски Итебеј, 

забавиште Војводе Путника број 15  било битних  повреда   одредаба Закона о  локалним изборима и 

поништила гласање на једном бирачком месту . 

  

Због битних повреда Закона, Комисија је поништила гласање на укупно  

___1__ бирачком места, и то:  

               број   ___18 ___    у месту ___Српски Итебеј  __18 . Српски Итебеј, забавиште Војводе Путника 

број 15 _________________ 

      ( редни број бирачког места и назив места) 

                

и одредила да се, на овом бирачком месту,понови гласање  28.6.2020.     

                                                                                                          (  датум) 

5.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, са 30 бирачких места утврђено је: 

- да је за изборе предато укупно гласачких листића .........  13743 без листића са бирачког места 18 
- да је остало неупотребљено гласачких листића ....................     6043___ا__ 

- да,према изводима из бирачких спискова,има уписаних бирача: ........13751_ا  без бирача са бир. места 18 

- да је,према изводима из бирачких спискова ,на изборима гласало  бирача :...........7700 без бирача 210 који 

су гласали na 18 

 - да је било неважећих гласачких листића ............................    ا822ا 

 - да је било важећих гласачких листића  ...............................  ا ___7411_ا 
 - да су поједине  изборне листе добиле следећи број  гласова  :  
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_________________________________________________________________________________ 

Редни                                Назив                                                      Број гласова                               

број                          изборне листе                                               које је добила                                

                                                                                                          изборна листа        

            1                                              2                                                                   3                                           

1 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 3938 

2 2. ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 

Марковић Палма“, Ивица Дачић 

1256 

3 3. Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István-Савез 

Војвођанских Мађара-Иштван Пастор 

867 

4 4. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократско 

Житиште 

(Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину) 

397 

5 5. МЕТЛА 2020 - Житиште 
 

413 

6 6. ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ –  ЧАСНО ЗА 

ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ – Душко Кочалка (Покрет 

обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) 

409 

7 7. Др Војислав Шешељ- Српска радикална странка 

 

131 

 

 

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

резултата избора. 

 

 Примедбе су :  

 

Чланови  комисије Никола Штула  и Рајка Угреновић су уложили  примедбу на резултате утврђене од 

стране изборне комисије за  бирачко место  број 12. Честерег – Ловачки дом  уз констатацију да је у броју 

неважећих гласачких листића неправилно унешен број 15 , односно да су предато12 неважећех листића за 

општинске изборе и у истој коверти 3  листића која се односе на изборе за посланике АПВ.  

 

Комисија је констатовала да је неспорно  бирачки одбор  на бирачком месту  број 12.тачно утврдио број 

освојених гласова по изборним листима,  исправно рачунско логички записник и коверту са 15  неважећих 

гласачких листића од којих се 3 гласачка листића односе на избор посланика у АПВ, али да исто не утиче на 

утврђени резултат појединачних гласова по изборним листама  и примедбе одбила као неосноване 

Закључено је да се извештај о привременим резултатима избора одмах саопшти јавности.  

 

    8. Комисија је  завршила рад  _22.6.2020_________ у  _15_часова. 

                                                           ( датум)  

 

 

 Секретар комисије,                                               Председник комисије, 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Решење о поништавању избора за одборнике у СО Житиште на бирачком месту број 18. 

Општина Житиште  -Српски Итебеј  -  забавиште Војводе Путника број  15. ............................. 1. 

2. Записник о раду Изборне комисије општине Житиште на утврђивању резултата избора за 

одборнике у Скупштини општине Житиште .................................................................................... 2. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) 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 


