СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХVII

ЗРЕЊАНИН

25. MАЈ 2008.

БРОЈ: 17
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На основу члана 47. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АПВ, бр. 12/2004'') изборна комисија изборне јединице 15 ЗРЕЊАНИН I
(у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 25.05.2008. године утврдила је:
ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО
ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ОДРЖАНОМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 15 ЗРЕЊАНИН I
1. Комисија је утврдила да је од укупно

20

бирачких одбора на

(број)

територији изборне јединице

15 ЗРЕЊАНИН I

примила

(навести ознаку и назив изборне јединице)

изборни материјал од

20

бирачких одбора.

(број)

2. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
3. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је број бирача уписаних у бирачки списак
- да је укупан број бирача који су гласали:
- на бирачком месту
- ван бирачког места
- да је број примљених гласачких листића
- да је број неупотребљених гласачких листића
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама
- да је број неважећих гласачких листића
- да је број важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

39450
13255
13057
198
39555
26300
13250
239
13011

КАНДИДАТ
Ред.
бр.

Презиме и име
кандидата

1
1.

2
ЗВЕКИЋ МИЛАН

2.

ЖДРАЛЕ
ЗДРАВКО

Занимање
3

Године
живота

дипл.економиста

4
43

лекар

48

Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)
5
ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ,
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА –
Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА

Према резултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну
већину гласова и изабран је за посланика кандидат ЗВЕКИЋ МИЛАН,
дипл. економиста, 43 године, Зрењанин, ул. Хероја Пинкија бр. 4, кога је предложила

Број
гласова
које је
кандидат
добио
6

% од
броја
бирача
који су
гласали
7

9017

68,03

3994

30,13

Страна 178

Број 17

Службени лист града Зрењанина

25. мај 2008. год.

(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

са следећим бројем гласова

9017

.

4. Члан Комисије није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
5. Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Број:

ПИ 105/08

У Зрењанину, 25.05.2008. године
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 15 ЗРЕЊАНИН I
ПРЕДСЕДНИК,
Мирјана Златановић,с.р.
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На основу члана 47. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АПВ, бр. 12/2004'') изборна комисија изборне јединице 16 ЗРЕЊАНИН
II (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 25.05.2008. године утврдила је:
ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО
ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ОДРЖАНОМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 16 ЗРЕЊАНИН II
1. Комисија је утврдила да је од укупно

21

бирачких одбора на

(број)

територији изборне јединице

16 ЗРЕЊАНИН II

примила

(навести ознаку и назив изборне јединице)

изборни материјал од

21

бирачких одбора.

(број)

2. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
3. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је број бирача уписаних у бирачки списак
- да је укупан број бирача који су гласали:
- на бирачком месту
- ван бирачког места
- да је број примљених гласачких листића
- да је број неупотребљених гласачких листића
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама
- да је број неважећих гласачких листића
- да је број важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
КАНДИДАТ
Ред.
бр.
1
1.
2.

Презиме и име
кандидата
2
ТОМИЋ
БРАТИСЛАВ
ВАШ ТИБОР

Занимање

Године
живота

3

4
48

дипл. инг.
грађевине
службеник

47

31172
11908
11769
139
31172
19264
11908
1003
10905

Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)

5
ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ –
БОРИС ТАДИЋ
ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ –
НЕНАД ЧАНАК

Број
гласова
које је
кандидат
добио
6

% од
броја
бирача
који су
гласали
7

6859

57,60

4046

33,98

25. мај 2008. год.

Број 17

Страна 179

Службени лист града Зрењанина

Према резултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова
и изабран је за посланика кандидат ТОМИЋ БРАТИСЛАВ, дипл. инг. грађевине, 48 година,
Зрењанин, ул. 4. јули бр. 47/5, кога је предложила ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ – БОРИС ТАДИЋ
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

са следећим бројем гласова

6859

.

4. Члан Комисије није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
5. Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Број:

ПИ 106/08

У Зрењанину,

25.05.2008. године
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 16 ЗРЕЊАНИН II
ПРЕДСЕДНИК,
Мирјана Златановић,с.р.
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На основу члана 47. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АПВ, бр. 12/2004'') изборна комисија изборне јединице 17 ЗРЕЊАНИН
III (у даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 25.05.2008. године утврдила је:
ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО
ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ОДРЖАНОМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 17 ЗРЕЊАНИН III
1. Комисија је утврдила да је од укупно

26

бирачких одбора на

(број)

територији изборне јединице

17 ЗРЕЊАНИН III

примила

(навести ознаку и назив изборне јединице)

изборни материјал од

26

бирачких одбора.

(број)

2. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
3. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је број бирача уписаних у бирачки списак
- да је укупан број бирача који су гласали:
- на бирачком месту
- ван бирачког места
- да је број примљених гласачких листића
- да је број неупотребљених гласачких листића
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама
- да је број неважећих гласачких листића
- да је број важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

38105
12168
11821
347
38164
25995
12162
277
11885

Страна 180

Број 17

Службени лист града Зрењанина

КАНДИДАТ
Ред.
бр.

Презиме и име
кандидата

Занимање

Године
живота

3

1
1.

2
СТАНИШИЋ
ДРАГАН

пољ. техничар

4
44

2.

ШИЈАН ДУШАН

професор

53

25. мај 2008. год.

Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)

Број
гласова
које је
кандидат
добио
6

5
ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ,
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17
ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

% од
броја
бирача
који су
гласали
7

6622

54,42

5263

43,25

Према резултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну
већину гласова и изабран је за посланика кандидат СТАНИШИЋ ДРАГАН,
пољ. техничар, 44 године, Лукићево, ул. Бирчанинова бр. 19, кога је предложила
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Г17 ПЛУС, БОРИС ТАДИЋ
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

са следећим бројем гласова

6622

.

4. Члан Комисије није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
5. Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Број:

ПИ 107/08

У Зрењанину, 25.05.2008. године
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 17 ЗРЕЊАНИН III
ПРЕДСЕДНИК,
Мирјана Златановић,с.р.
САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

86. Извештај
о
резултатима
избора за
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине по већинском изборном систему на
поновљеном гласању одржаном 25. маја 2008.
године у изборној јединици 15 Зрењанин I
..............................................................................177
87. Извештај о резултатима избора за посланика
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

Страна
по већинском изборном систему на поновљеном
гласању одржаном 25. маја 2008. године у
изборној јединици 16 Зрењанин II....................178
88. Извештај о резултатима избора за посланика
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
по већинском изборном систему на поновљеном
гласању одржаном 25. маја 2008. године у
изборној јединици 17 Зрењанин III...................179

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Владимир Рајић
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: СР ''ГРАФОКОЛОР'' – Зрењанин, Меленачка бр. 11/б

