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Број 22.
страна 1.

На основу члана 41. Одлуке о месним заједницама на територији Општине Житиште
(Службени лист Општине Жиутиште број 25/2019) и члана 25. Упуства за спровођење избора за
чланове савета месних заједница расписаних за 13. јуни 2021. Изборна комисија за спровођење
избора за чланове света месних заједница на седници одржаној дана 8. 6. 2021. донела је

Одлуку о коначном броју бирача за Општину Житиште за изборе чланова
савета месних заједница расписаних за 13. јуни 2021.
Члан 1.
Изборна комисија за спровођење избора за чланове света месних заједница констатује да
укупан број бирача за Општину Житиште за изборе чланова савета месних заједница износи
14032 бирача.
Укупан број бирача је утврђен на основу донетих појединачних Решења општинске управе
Службе за бирачки списак o закључењу делова Јединственог бирачког списка те је по бирачким
местима утврђен следећи број бирача и то :
1. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. Житиште са седиштем у згради Дома Културе, улица Цара
Душана број 2, које обухвата цело насеље Житиште и има уписаних укупно 2456
(двехиљадечетиристотинепедестшест) бирача.
2. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. Банатски Двор са седиштем у згради Дома Културе, улица
Железничка бр.6, које обухвата цело насеље Банатски Двор и има уписаних укупно 903
(деветстотинатри) бирача.
3. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3.Торда са седиштем у згради Дома Културе, улица Маршала
Тита бр.2, које обухвата цело насеље Торда и има уписаних укупно 1211
(хиљадудвестаједанаест) бирача.
4. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. Честерег са седиштем у згради Месне заједнице улица
Маршала Тита бр.39, које обухвата цело насеље Четерег и има уписаних укупно 932
(деветстотинатридесетдва) бирача.
5. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5. Банатско Карађорђево са седиштем у згради Месне
заједнице, улица Ђуре Јакшића бб, које обухвата цело насеље Банатско Карађорђево и
има уписаних укупно 1612 (хиљадушестотинадванаест)
бирача.
6. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6. Хетин са седиштем у згради Дома Културе, улица
Ослободилачка бр.13, које обухвата цело насеље Хетин и има уписаних укупно 391
(тристотинедеведестједан) бирача.
7. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7. Српски Итебеј са седиштем у згради Дома Културе улица
Трг Слободе бр.2, које обухвата цело насеље Српски Итебеј и има уписаних укупно 1577
(хиљадупетстотинаседамдесетседам) бирача.
8. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8. Међа са седиштем у згради Омладинског дома, улица
Младена Стојановића бр.46, које обухвата цело насеље Међа и има уписаних укупно 606
(шестстотинашест) бирача.
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9. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9. Нови Итебеј са седиштем у згради Дома Културе улица
Маршала Тита бр.64, које обухвата цело насеље Нови Итебеј и има уписаних укупно 996
(деветстотинадеведестшест) бирача.
10. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10. Торак са седиштем у згради Дома Културе, улица Трг
Слободе бб, које обухвата цело насеље Торак и има уписаних укупно 2221
(двехиљадедвестотинедвадесетједан) бирача.
11. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11. Банатско Вишњићево са седиштем у згради Дома Културе
- сала улица 10. Октобар бр.2, које обухвата цело насеље Банатско Вишњићево и има
уписаних укупно 172 (стоседамдесетдва) бирача.
12. БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12. Равни Тополовац са седиштем у згради Месне Заједницехол, улица Светог Василија Острошког бр.45, које обухвата цело насеље Равни Тополовац
и има уписаних укупно 955 (деветсотинапедесетпет) бирача.
Члан 2.
Изборна комисија објављује у ''Службеном листу општине Житиште “ коначан број бирача
за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у свакој месној заједници, у
којој се одржавају избори , а у складу са Решењима о закључењу делова Јединственог бирачког
списка за подручја месних заједница донетих од стране Општинске управе Житиште.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ и на званичној интернет
страници општине Житиште .
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Број: I-013-2/2021-188
Дана: 8. 6. 2021.
Председик Kомисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Младен Ајдуковић с.р.
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На основу члана 29. Упуства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на
територији Општине Житиште расписаних за 13. јун 2021. број I-013-2/20121-1 Изборна комисија
зa спровођење избора за чланове савета месних заједница Oпштине Житиште на седници одржаној
дана 8. 6. 2021. године донела је
ОДЛУКУ
о одређивању боје, броја и димензија гласачких листића и боје , броја и димензија
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за
чланове Савета месних заједница општине Житште, расписаних за 13. јун 2021. године
1. Гласачки листићи за гласање на избирима за чланове савета месних заједница штампаће се
на папиру беле боје, димензије А4 формат.
2. Утврђује се број гласачких листића у и то изборно место број 1. Житиште 2456 комада
гласачких листића, изборно место број 2. Банатски Двор 903 комада гласачких листића,
изборно место број 3. Торда 1211 комада гласачких листића, изборно место број 4.
Честерег 932 комада гласачких листића, изборно место број 5. Банатско Карађорђево 1612
комада гласачких листића изборно место број 6. Хетин 391 комад гласачих листића,
изборно место број 7. Српски Итебеј 1577 комада гласачких листића,изборно место број 8.
Међа 606 комада гласачких листића, изборно место број 9. Нови Итебеј 996 комада
гласачких листића ,изборно место број 10. Торак 2221 комад гласачких листића, изборно
место број 11. Банатско Вишњићево 172 комада гласачких листића изборно место број 12.
Равни Тополовац 955 комада гласачких листића. Број резервних листића је 0(нула).
3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру плаве
боје , димензије А4 формат.
4. Утврђује се број Контролних листића за проверу исправности гласачке кутије, за гласање
на изборима за чланове Савета месних заједница и то укупно 12 комада, за свако утврђено
бирачко место на територији општине Житиште по један Контролни листић.
5. Гласачки листићи из тачке 1. овог решења ће се штампати на једном месту у штампарији
Општинској управи у Житишту дана 9. 6. 2021. године почев од 8 часова
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Број: I-013-2/2020-188-1
Датум: 8. 6. 2021. године
Житиште
ПРЕДСЕДНИК Изборне
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Младен Ајдуковић с.р.
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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

