
 

   

 Година MMXXI –Број 19 ТЕМЕРИН  09.05.2021.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 

162. 
 
 

 

               З А П И С Н И К  

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
 
 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница  (у даљем тексту: Изборна 
комисија) састала се на дан 09.05.2021. године у згради Општинске управе Темерин у Темерину, Улица 
Новосадска број 326, ради утврђивања резултата избора за чланове савета месних заједница на подручју 
општине Темерин, одржаних 09.05.2021. године. 

2.  Седница Изборне комисије почела је у 20.30 часова. 

3.  Седници Изборне комисије присуствују:  
      

1) Бранислав Миљковић    Андраш Густоњ 
 (име и презиме председника Изборне комисије)   (име и презиме заменика председника Изборне комисије) 

 

2) Тибор Пушкаш    Дејан Ајдуковић 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 

3) Миодраг Гаврановић    Марија Радић 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 

4) Лена Пастор   Тунде Чордаш 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 

5) Зора Благојевић    Дејан Петковић 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 

6) Божидар Пролић   Зорица Панић 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 

7) Бојан Бабић   Јелена Пролић 
 (име и презиме члана Изборне комисије)   (име и презиме заменика члана Изборне комисије) 

 
4.  Изборна комисија је утврдила да је:   

 

4.1.  За Месну заједницу Бачки Јарак 

од укупно ___8____ бирачких комисија у Месној заједници Бачки Јарак примила изборни материјал од 
                   (број) 
 __8____бирачких комисија; 
    (број) 
4.2.  За Месну заједницу Старо Ђурђево Темерин 

од укупно ___5____ бирачких комисија у Месној заједници Старо Ђурђево Темерин примила изборни материјал од 
                   (број) 
 __5___ бирачких комисија; 
    (број) 
4.3.  За Прву Месну заједницу Темерин 

од укупно ___15___ бирачких комисија у Првој Месној заједници Темерин примила изборни материјал од 
                   (број) 
 __15____бирачких комисија; 
    (број) 
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4.4.  За Месну заједницу Сириг 
од укупно ___3____ бирачких комисија у Месној заједници Сириг примила изборни материјал од 
                   (број) 
 __3____бирачких комисија; 
    (број) 

 

5.  Изборна комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о месним заједницма на 

територији општине Темерин и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
      

(5. Због битних повреда одредаба Одлуке о месним заједницма на територији општине Темерин, Изборна комисија је 
поништил гласање на укупно  ____--____ бирачких места, и то: 

 

                    (број)   

  
 1. број  -- у Месној заједници  --  

  (ред. број)  (назив )  
      

___- -_____________________________________________________________________________________________________________ 
      

 и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови (дан и месец)  _-_._-_.2021.године)    

 
6.  На основу изборног материјала примљеног од бирачких комисија утврђено је: 

      

6.1   За месну заједницу Бачки Јарак: 

 
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:                 ____________4.742__________ 

 
- да је, према изводима из бирачког списка, на изборима гласало бирача:    _____________1.710._________                  

 
- што износи:           ______________________________________________________________36,06%______ 

 
- да је за изборе примљено укупно гласачких листића:                                    _____________4.677________ 

 

- да је остало неупотребљено гласачких листића:                                              _____________2.967________ 

 

- да је број употребљених гласачких листића (број гласачких листића 

  који се налазе у гласачким кутијама):                                                                   _____________1.710________ 

 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                        ______________   50________ 

   
- да је било важећих гласачких листића:                                                            _____________1.660________ 

 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
 

Ред. Бр. Назив изборне листе Број гласова  
које је добила  
изборна листа 

Број мандата  
које је добила 
изборна листа 

1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ВЛАДО КАРАНОВИЋ 1.477 14 

2 „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ДРАГАН КОЏО” 183 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2   За месну заједницу Старо Ђурђево Темерин: 

 
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:                 _____________3.618_________ 

 
- да је, према изводима из бирачког списка, на изборима гласало бирача:    ______________1.115________                  

 
- што износи:           ______________________________________________________________30,81%_______ 

 
- да је за изборе примљено укупно гласачких листића:                                    _____________3.618________ 

 

- да је остало неупотребљено гласачких листића:                                              _____________2.503________ 
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- да је број употребљених гласачких листића (број гласачких листића 

  који се налазе у гласачким кутијама):                                                                   _____________1.115________ 

 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                        ________________36________ 

   
- да је било важећих гласачких листића:                                                            _____________1.079________ 

 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
 
 

Ред. Бр. Назив изборне листе Број гласова  
које је добила  
изборна листа 

Број мандата  
које је добила 
изборна листа 

1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – МИЛАН ИВАНОВИЋ 886 13 

2 „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – СТАНКО ЗЕЦ” 193 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.3   За Прву Месну заједницу Темерин: 

 
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:                 ____________13.912______ 

 
- да је, према изводима из бирачког списка, на изборима гласало бирача:    ______________3.413______                  

 
- што износи:           _____________________________________________________________24,53%______ 

 
- да је за изборе примљено укупно гласачких листића:                                    ____________13.911_______ 

 

- да је остало неупотребљено гласачких листића:                                              ____________10.498_______ 

 

- да је број употребљених гласачких листића (број гласачких листића 

  који се налазе у гласачким кутијама):                                                                   ___________ _3.411_______ 

 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                        ____________  _..69_______ 

   
- да је било важећих гласачких листића:                                                            ____________ 3.342_______ 

 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
                         

Ред. Бр. Назив изборне листе Број гласова  
које је добила  
изборна листа 

Број мандата  
које је добила 
изборна листа 

1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ДР СРЂАН ХРЊАК 2.050 10 

2 „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ЈОЦА 
ЈОВАНОВИЋ” 

190 0 

3 „MAGYAROK TEMERINÉRT – MAĐARI ZA TEMERIN” 1.109 5 

 
 

6.4   За месну заједницу Сириг: 

 
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:                 ___________2.549________ 

 
- да је, према изводима из бирачког списка, на изборима гласало бирача:    ____________1.122________                  
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- што износи:           ____________________________________________________________44,01%______ 

 
- да је за изборе примљено укупно гласачких листића:                                    ___________2.545_________ 

 

- да је остало неупотребљено гласачких листића:                                              ___________1.422_________ 

 

- да је број употребљених гласачких листића (број гласачких листића 

  који се налазе у гласачким кутијама):                                                                   ___________1.122_________ 

 

- да је било неважећих гласачких листића:                                                        ______________44________ 

   
- да је било важећих гласачких листића:                                                            ____________1.079________ 

 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
 

Ред. Бр. Назив изборне листе Број гласова  
које је добила  
изборна листа 

Број мандата  
које је добила 
изборна листа 

1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ДРАГАН ГАКОВИЋ 860 7 

2 „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ДУШКО 
НАРАНЧИЋ” 

219 2 

    
 
 

7  Чланови Изборне комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
 (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника) 

 Примедбе су: --- 

  
  

 

8  Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу Општине Темерин“. 
 

  9  Изборна комисија је завршила рад 09.05.2021.године у 23.00 часова. 
    

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Секретар Изборне комисије  Председник Изборне комисије 
   

Александра Мишић с.р. 
М.П. 

Бранислав Миљковић с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 

   

Заменик секретара Изборне комисије и записничар  Заменик председника Изборне комисије 
   

Гордана Бараћ с.р. 
 

Андраш Густоњ с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 

 
Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 

   
Тибор Пушкаш с.р. 

 
Дејан Ајдуковић с.р. 

(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 
 

Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 
   

Миодраг Гаврановић с.р. 
 

Марија Радић с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 
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Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 
   

Лена Пастор с.р.  Тунде Чордаш с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 

 
Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 

   
Зора Благојевић с.р.  Дејан Петковћ с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 

 
Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 

   
Божидар Пролић с.р.  Зорица Панић с.р. 
(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 

 
Члан Изборне комисије  Заменик члана Изборне комисије 

   
Бојан Бабић с.р.  Јелена Пролић с.р. 

(име и презиме - потпис) (име и презиме - потпис) 
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                                                             С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
 
 

*** 
 
 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Темерин 
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин 

Годишња претплата: 1.500,00 динара. 
Жиро рачун број: 840-742351843-94 

по моделу 97 63-238 
Прималац: Општинска управа Темерин 

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин'' 
Телефон број: 021/ 843-888 

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

 

162. 

  

        З А П И С Н И К  

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 

 
 

1. 


