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Бесплатан примерак

Број 34

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА
265.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 4 бирачка места на територији Месне заједнице Алибунар примила изборни
материјал од 4 бирачка одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 1
Алибунар 1, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 749 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 374 гласачких листића;
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 375 бирача, што
износи 50,07%;
- да је на бирачком месту гласало 350 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 25 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 22;
- да је било важећих гласачких листића 353;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Лавинел Ардељан – 234 гласа
2) Давор Петровић – 236 гласова
3) Предраг Петровић – 199 гласова
4) Маја Митровић – 209 гласова
5) Радоја Дадић – 196 гласова
6) Урош Јанковић – 244 гласа
7) Дејан Старчевић – 243 гласа
4. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 2
Алибунар 2, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 708 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 275 гласачких листића
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да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 433 бирача, што
износи 61,16%;
- да је на бирачком месту гласало 363 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 70 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 17;
- да је било важећих гласачких листића 416;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Лавинел Ардељан – 256 гласова
2) Давор Петровић – 249 гласова
3) Предраг Петровић – 256 гласова
4) Маја Митровић – 224 гласа
5) Радоја Дадић – 266 гласова
6) Урош Јанковић – 288 гласова
7) Дејан Старчевић – 257 гласова.
5. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 3
Алибунар 3, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 603 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 222 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 381 бирача, што
износи 63,18%;
- да је на бирачком месту гласало 356 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 65 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 14;
- да је било важећих гласачких листића 367;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Лавинел Ардељан – 266 гласова
2) Давор Петровић – 227 гласова
3) Предраг Петровић – 218 гласова
4) Маја Митровић – 210 гласова
5) Радоја Дадић – 213 гласова
6) Урош Јанковић – 250 гласова
7) Дејан Старчевић – 216 гласова.
6. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 4
Алибунар 4, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 620 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 231 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 387 бирача, што
износи 62,42%;
- да је на бирачком месту гласало 341 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 46 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 13;
- да је било важећих гласачких листића 374;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Лавинел Ардељан – 282 гласа
2) Давор Петровић – 237 гласова
3) Предраг Петровић – 236 гласова
4) Маја Митровић – 264 гласа
5) Радоја Дадић – 222 гласа
6) Урош Јанковић – 275 гласова
7) Дејан Старчевић – 234 гласа.
7. да је основу збира добијеног сабирањем података из тачака 3-6. утврђено:
- да је за изборе предато укупно 2680 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 1102 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 1576 бирача, што
износи 58,81%;
- да је на бирачком месту гласало 1370 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 206 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 66;
- да је било важећих гласачких листића 1510;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
-
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Лавинел Ардељан – 1038 гласова
Давор Петровић – 949 гласова
Предраг Петровић – 909 гласова
Маја Митровић – 907 гласова
Радоја Дадић – 987 гласова
Урош Јанковић – 1057 гласова
Дејан Старчевић – 950 гласова.

8. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Алибунар,
изабрани су:
1) Лавинел Ардељан, рођен 1966. године, пољопривредни техничар из Алибунара;
2) Давор Петровић, рођен 1983. године, дипломирани економиста из Алибунара;
3) Предраг Петровић, рођен 1989. године, медицински техничар из Алибунара;
4) Маја Митровић, рођена 1988. године, дипломирани економиста из Алибунара;
5) Радоја Дадић, рођен 1985. године, струковни економиста из Алибунара;
6) Урош Јанковић, рођен 1985. године, доктор ветерине из Алибунара;
7) Дејан Старчевић, рођен 1976. године, дипломирани инжењер саобраћаја из
Алибунара.
9. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
10. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-186/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

266.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 6 бирачких места на територији Месне заједнице Банатски Карловац
примила изборни материјал од 6 бирачких одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 5
Банатски Карловац 1, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 816 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 332 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 484 бирача, што
износи 59,31 %;
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да је на бирачком месту гласало 393 бирача;
да је ван бирачког места гласало 91 бирача;
да је било неважећих гласачких листића 10;
да је било важећих гласачких листића 474;
да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 302 гласа
2) Жељко Радовановић – 283 гласа
3) Славица Радуновић – 245 гласова
4) Петар Радуловић – 255 гласова
5) Бојан Ивановић – 231 глас
6) Војмир Терзић – 251 глас
4. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 6
Банатски Карловац 2, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 807 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 453 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 354 бирача, што
износи 43,87 %;
- да је на бирачком месту гласало 300 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 54 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 14;
- да је било важећих гласачких листића 340;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 248 гласова
2) Жељко Радовановић – 229 гласова
3) Славица Радуновић – 240 гласова
4) Петар Радуловић – 237 гласова
5) Бојан Ивановић – 233 гласа
6) Војмир Терзић – 248 гласова
5. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбора бирачког места број 7
Банатски Карловац 3, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 835 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 394 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 441 бирача, што
износи 52,63 %;
- да је на бирачком месту гласало 359 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 82 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 15;
- да је било важећих гласачких листића 426;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 239 гласова
2) Жељко Радовановић – 260 гласова
3) Славица Радуновић – 214 гласова
4) Петар Радуловић – 234 гласа
5) Бојан Ивановић – 208 гласова
6) Војмир Терзић – 237 гласова
6. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 8
Банатски Карловац 4, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1042 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 550 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 492 бирача, што
износи 47,22 %;
- да је на бирачком месту гласало 390 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 102 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 20;
- да је било важећих гласачких листића 472;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 258 гласова
2) Жељко Радовановић – 218 гласова
3) Славица Радуновић – 255 гласова
4) Петар Радуловић – 251 глас
-
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5) Бојан Ивановић – 210 гласова
6) Војмир Терзић – 251 глас
7. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 9
Банатски Карловац 5, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 764 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 421 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 343 бирача, што
износи 44,90 %;
- да је на бирачком месту гласало 280 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 63 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 6;
- да је било важећих гласачких листића 337;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 185 гласова
2) Жељко Радовановић – 165 гласова
3) Славица Радуновић – 175 гласова
4) Петар Радуловић – 160 гласова
5) Бојан Ивановић – 147 гласова
6) Војмир Терзић – 172 гласа
8. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 24
Банатски Карловац 6 – Девојачки бунар, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 138 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 70 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 68 бирача, што
износи 49,28 %;
- да је на бирачком месту гласало 60 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 8 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 0;
- да је било важећих гласачких листића 68;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Иванка Кузељевић – 68 гласова
9. да је основу збира добијеног сабирањем података из тачака 3-6. утврђено:
- да је за изборе предато укупно 4402 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 2220 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 2182 бирача, што
износи 49,57 %;
- да је на бирачком месту гласало 1782 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 400 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 65;
- да је било важећих гласачких листића 2117;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мирослав Томић – 1232 гласа
2) Жељко Радовановић – 1155 гласова
3) Славица Радуновић – 1129 гласова
4) Петар Радуловић – 1137 гласова
5) Бојан Ивановић – 1029 гласова
6) Војмир Терзић – 1159 гласова
7) Иванка Кузељевић – 68 гласова.
10. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Банатски
Карловац, изабрани су:
1) Мирослав Томић, рођен 1957. године, свештеник из Банатског Карловца;
2) Жељко Радовановић, рођен 1981. године, економски техничар из Банатског Карловца;
3) Славица Радуновић, рођена 1969. године, предузетник из Банатског Карловца;
4) Петар Радуловић, рођен 1987. године, економски техничар из Банатског Карловца;
5) Бојан Ивановић, рођен 1981. године, економски техничар из Банатског Карловца;
6) Војмир Терзић, рођен 1984. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца;
7) Иванка Кузељевић, рођена 1975. године, предузетник из Банатског Карловца –
Девојачки Бунар.
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11. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
12. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-187/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

267.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 5 бирачких места на територији Месне заједнице Владимировац примила
изборни материјал од 5 бирачких одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 10
Владимировац 1, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 808 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 471 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 337 бирача, што
износи 41,71 %;
- да је на бирачком месту гласало 263 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 74 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 15;
- да је било важећих гласачких листића 322;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 146 гласова
2) Зоран Максимовић – 155 гласова
3) Вељко Кркобабић – 175 гласова
4) Викторија Секешан – 167 гласова
5) Петар Гланда – 130 гласова
6) Стеван Пенца – 154 гласа
7) Владо Кондић – 113 гласова
4. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 11
Владимировац 2, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 702 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 354 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 348 бирача, што
износи 49,57 %;
- да је на бирачком месту гласало 272 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 76 бирача;
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да је било неважећих гласачких листића 5;
да је било важећих гласачких листића 343;
да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 211 гласова
2) Зоран Максимовић – 210 гласова
3) Вељко Кркобабић – 229 гласова
4) Викторија Секешан – 221 глас
5) Петар Гланда – 198 гласова
6) Стеван Пенца – 221 глас
7) Владо Кондић – 182 гласа
5. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 12
Владимировац 3, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 627 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 300 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 327 бирача, што
износи 52,15 %;
- да је на бирачком месту гласало 277 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 50 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 10;
- да је било важећих гласачких листића 317;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 151 глас
2) Зоран Максимовић – 165 гласова
3) Вељко Кркобабић – 157 гласова
4) Викторија Секешан – 207 гласова
5) Петар Гланда – 158 гласова
6) Стеван Пенца – 144 гласа
7) Владо Кондић – 127 гласова
6. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 13
Владимировац 4, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 689 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 341 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 348 бирача, што
износи 50,51 %;
- да је на бирачком месту гласало 283 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 65 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 3;
- да је било важећих гласачких листића 345;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 137 гласова
2) Зоран Максимовић – 180 гласова
3) Вељко Кркобабић – 258 гласова
4) Викторија Секешан – 180 гласова
5) Петар Гланда – 138 гласова
6) Стеван Пенца – 130 гласова
7) Владо Кондић – 140 гласова
7. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 14
Владимировац 5, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 584 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 246 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 338 бирача, што
износи 57,88 %;
- да је на бирачком месту гласало 301 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 37 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 8;
- да је било важећих гласачких листића 330;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 107 гласова
2) Зоран Максимовић – 200 гласова
3) Вељко Кркобабић – 214 гласова
-
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4) Викторија Секешан – 115 гласова
5) Петар Гланда – 111 гласова
6) Стеван Пенца – 100 гласова
7) Владо Кондић – 238 гласова
да је основу збира добијеног сабирањем података из тачака 3-7. утврђено:
- да је за изборе предато укупно 3410 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 1712 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 1698 бирача, што
износи 49,79 %;
- да је на бирачком месту гласало 1396 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 302 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 41;
- да је било важећих гласачких листића 1657;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Кристијан Ђуђа – 752 гласа
2) Зоран Максимовић – 910 гласова
3) Вељко Кркобабић – 1024 гласа
4) Викторија Секешан – 890 гласова
5) Петар Гланда – 735 гласова
6) Стеван Пенца – 749 гласова
7) Владо Кондић – 801 глас.
На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Владимировац,
изабрани су:
1) Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор из Владимировца;
2) Зоран Максимовић, рођен 1960. године, наставник физичког васпитања из
Владимировца;
3) Вељко Кркобабић, рођен 1973. године, водоинсталатер из Владимировца;
4) Викторија Секешан, рођена 1979. године, геодетски техничар из Владимировца;
5) Петар Гланда, рођен 1964. године, дипломирани педагог из Владимировца;
6) Стеван Пенца, рођен 1960. године, магистар фармације из Владимировца;
7) Владо Кондић, рођен 1963. године, геодетски техничар из Владимировца.
Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.

Број: 013-13-188/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

268.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
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Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 1 бирачког места на територији Месне заједнице Добрица примила изборни
материјал од 1 бирачког одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 15
Добрица, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 845 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 267 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 578 бирача, што
износи 68,40 %;
- да је на бирачком месту гласало 534 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 44 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 10;
- да је било важећих гласачких листића 568;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Душко Веља – 316 гласова
2) Милан Станков – 248 гласова
3) Никола Мирча – 319 гласова
4) Драган Жебељан – 364 гласа
5) Душко Хорват – 260 гласова.
4. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Добрица,
изабрани су:
1) Душко Веља, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Добрице;
2) Милан Станков, рођен 1972. године, економски техничар из Добрице;
3) Никола Мирча, рођен 1990. године, електротехничар из Добрице;
4) Драган Жебељан, рођен 1958. године, трговац из Добрице;
5) Душко Хорват, рођен 1984. године, аутомеханичар из Добрице.
5. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
6. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-189/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

269.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
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1. да је од укупно 2 бирачка места на територији Месне заједнице Иланџа примила изборни
материјал од 2 бирачка одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 16
Иланџа 1, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 665 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 208 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 457 бирача, што
износи 68,72 %;
- да је на бирачком месту гласало 422 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 25 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 5;
- да је било важећих гласачких листића 452;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Дарко Николић – 347 гласова
2) Срђан Војнов – 109 гласова
3) Јован Бакурски – 131 глас
4) Јован Живојнов – 103 гласа
5) Горан Субин – 148 гласова
4. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 17
Иланџа 2, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 573 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 218 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 355 бирача, што
износи 61,95 %;
- да је на бирачком месту гласало 324 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 31 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 6;
- да је било важећих гласачких листића 349;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Дарко Николић – 265 гласова
2) Срђан Војнов – 98 гласова
3) Јован Бакурски – 146 гласова
4) Јован Живојнов – 120 гласова
5) Горан Субин – 151 глас
5. да је основу збира добијеног сабирањем података из тачака 3-4. утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1238 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 426 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 812 бирача, што
износи 65,59 %;
- да је на бирачком месту гласало 756 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 56 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 11;
- да је било важећих гласачких листића 801;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Дарко Николић – 612 гласова
2) Срђан Војнов – 207 гласова
3) Јован Бакурски – 277 гласова
4) Јован Живојнов – 223 гласа
5) Горан Субин – 299 гласова.
6. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Иланџа,
изабрани су:
1) Дарко Николић, рођен 1983. године, дипломирани економиста из Иланџе;
2) Срђан Војнов, рођен 1969. године, пољопривредни техничар из Иланџе;
3) Јован Бакурски, рођен1961. године, електротехничар из Иланџе;
4) Јован Живојнов, рођен 1967. године, пољопривредни техничар из Иланџе;
5) Горан Субин, рођен 1993. године, дипломирани економиста из Иланџе.
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7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
8. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-190/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

270.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 1 бирачког места на територији Месне заједнице Јаношик примила изборни
материјал од 1 бирачког одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 18
Јаношик, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 854 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 428 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 426 бирача, што
износи 49,88 %;
- да је на бирачком месту гласало 392 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 34 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 14;
- да је било важећих гласачких листића 412;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Веронка Хрћан – 196 гласова
2) Мишо Приврацки – 183 гласа
3) Павел Хрћан – 240 гласова
4) Јозеф Омаста – 167 гласова
5) Људмила Габриш – 196 гласова.
4. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Јаношик,
изабрани су:
1) Веронка Хрћан, рођена 1959. године, економски техничар из Јаношика;
2) Мишо Приврацки, рођен1972. године, водоинсталатер из Јаношика;
3) Павел Хрћан, рођен 1962. године, радник из Јаношика;
4) Јозеф Омаста, рођен 1965. године, рударско-геолошки техничар из Јаношика;
5) Људмила Габриш, рођена 1976. године, библиотекар из Јаношика.
5. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
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6. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-191/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

271.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 2 бирачка места на територији Месне заједнице Локве примила изборни
материјал од 2 бирачка одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 19
Локве 1, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1046 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 473 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 573 бирача, што
износи 54,78 %;
- да је на бирачком месту гласало 562 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 11 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 3;
- да је било важећих гласачких листића 570;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мариана Ардељан – 476 гласова
2) Дариан Тапалага – 415 гласова
3) Викентије Кемпиан – 409 гласова
4) Јон Мунћан – 412 гласова
5) Аурел Станчу – 450 гласова
4. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 20
Локве 2, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 941 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 399 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 542 бирача, што
износи 57,60 %;
- да је на бирачком месту гласало 535 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 7 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 4;
- да је било важећих гласачких листића 538;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мариана Ардељан – 427 гласова

Број 34 – Страна 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

28.08.2019.

2) Дариан Тапалага – 423 гласа
3) Викентије Кемпиан – 393 гласа
4) Јон Мунћан – 393 гласа
5) Аурел Станчу – 441 глас
5. да је основу збира добијеног сабирањем података из тачака 3-6. утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1987 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 872 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 1115 бирача, што
износи 56,11 %;
- да је на бирачком месту гласало 1097 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 18 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 7;
- да је било важећих гласачких листића 1108;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Мариана Ардељан – 903 гласа
2) Дариан Тапалага – 838 гласова
3) Викентије Кемпиан – 802 гласа
4) Јон Мунћан – 811 гласова
5) Аурел Станчу – 891 глас.
6. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Локве,
изабрани су:
1) Мариана Ардељан, рођена 1973. године, дипломирани економиста из Локава;
2) Дариан Тапалага, рођен 1991. године, мастер економије из Локава;
3) Викентије Кемпиан, рођен 1966. године, економски техничар из Локава;
4) Јон Мунћан, рођен 1967. године, средњa музичкa школa из Локава;
5) Аурел Станчу, рођен 1969. године, механичар из Локава.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
8. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-192/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

272.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 1 бирачког места на територији Месне заједнице Николинци примила
изборни материјал од 1 бирачког одбора;
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2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 21
Николинци, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1002 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 505 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 497 бирача, што
износи 49,60 %;
- да је на бирачком месту гласало 429 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 68 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 12;
- да је било важећих гласачких листића 485;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Фелића Туркоње – 366 гласова
2) Петар Кожокар – 246 гласова
3) Санела Јевтић Раша – 254 гласа
4) Александра Ранковић – 285 гласова
5) Мирчеа Даља – 314 гласова.
4. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Николинци,
изабрани су:
1) Фелића Туркоње, рођена 1961, лекар опште праксе из Николинаца;
2) Петар Кожокар, рођен 1949. године, економски техничар из Николинаца;
3) Санела Јевтић Раша, рођена 1985. године, студент из Николинаца;
4) Александра Ранковић, рођена 1989. године, магистар фармације из Николинаца;
5) Мирчеа Даља, рођен 1981. године, професор разредне наставе из Николинаца.
5. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
6. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-193/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

273.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 1 бирачког места на територији Месне заједнице Нови Козјак примила
изборни материјал од 1 бирачког одбора;
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2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 22
Нови Козјак, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 486 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 163 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 323 бирача, што
износи 66,46 %;
- да је на бирачком месту гласало 304 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 19 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 7;
- да је било важећих гласачких листића 316;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Драган Жабек – 136 гласова
2) Слободанка Беочанин – 173 гласа
3) Душан Ђорђевић – 212 гласова
4) Саша Лалић – 174 гласа
5) Војкан Јајић – 186 гласова.
4. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Козјак,
изабрани су:
1) Драган Жабек, рођен 1963. године, пензионер из Новог Козјака;
2) Слободанка Беочанин, рођена 1960. године, пензионерка из Новог Козјака;
3) Душан Ђорђевић, рођен 1960. године, економски техничар из Новог Козјака;
4) Саша Лалић, рођен 1983. године, економски техничар из Новог Козјака;
5) Војкан Јајић, рођен 1967. године, ветеринарски техничар из Новог Козјака.
5. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
6. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-194/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.

274.
На основу члана 34. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Алибунар расписаних за 25. августа 2019. године (''Службени лист
општине Алибунар'', број 25/2019),
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, на 9.
седници од 26. августа 2019. године, утврђује текст
ИЗВЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ
ОДРЖАНИХ 25. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ
Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар
утврђује:
1. да је од укупно 1 бирачког места на територији Месне заједнице Селеуш примила изборни
материјал од 1 бирачког одбора;
2. да НИЈЕ БИЛО битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и не треба
поништити гласање ни на једном бирачком месту;
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3. да је основу изборног материјала примљеног од бирачког одбор бирачког места број 23
Селеуш, утврђено:
- да је за изборе предато укупно 1124 гласачка листића;
- да је остало неупотребљено 450 гласачких листића
- да је, према изводима из бирачких спискова, на изворима гласало 674 бирача, што
износи 59,96 %;
- да је на бирачком месту гласало 611 бирача;
- да је ван бирачког места гласало 63 бирача;
- да је било неважећих гласачких листића 4;
- да је било важећих гласачких листића 670;
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
1) Јон Баба – 336 гласова
2) Дубравка Лађевић – 283 гласа
3) Дејан Папић – 367 гласова
4) Јоан Отонога Баба – 244 гласа
5) Младен Ћурувија – 344 гласа.
4. На основу утврђених резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Селеуш,
изабрани су:
1) Јон Баба, рођен 1955. године, стоматолог из Селеуша;
2) Дубравка Лађевић, рођена 1962. године, медицински техничар из Селеуша;
3) Дејан Папић, рођен 1982. године, електротехничар из Селеуша;
4) Јоан Отонога Баба, рођен1991. године, пољопривредник из Селеуша;
5) Младен Ћурувија, рођен 1984. године, васпитач из Селеуша.
5. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
6. Извештај доставити Скупштини општине Алибунар.
Број: 013-13-195/2019-04
У Алибунару, дана 26. августа 2019. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Предраг Ковачев, с.р.
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Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Алибунар
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице
Банатски Карловац одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице
Владимировац одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Добрица
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Иланџа
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Јаношик
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Локве
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Николинци
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Нови Козјак
одржаних 25. августа 2019. године
Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Селеуш
одржаних 25. августа 2019. године

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић,
Аница Бабић, Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић,
Вукоман Пајевић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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