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На основу члана 44. Закона о локалним
изборима (,,Сл. гласник РС“ 129/07, 34/10 и
54/11), Општинска изборна комисија на основу
записника о раду бирачких одбора о утврђивању
резулатата избора за одборнике у Скупштину
општине Вршац, на седници одржаној дана
07.05.2012. године у 17,00 часова, објављује
ИЗВЕШТАЈ
о привременим резултатима гласања за
избор одборника у Скупштину општине
Вршац одржаном дана 06.05.2012. године у
општини Вршац
1. Комисија је утврдила да је примила изборни
материјал од свих 56 бирачких одбора.
2. Комисија је утврдила да није било повреда
одредаба Закона о локалним изборима.
На
основу
примљеног
изборног
материјала утврђено је да је :
– укупан број бирача уписан у бирачки списак
- 46882
– број примљених гласачких листића – 46729
– број неупотребљених гласачких листића –
20381
– број бирача који је гласао на бирачким
местима – 26055
– број бирача који је гласао ван бирачког места
- 293
– да је у гласачким кутијама укупно нађено –
26339
– да је било неважећих гласачких листића –
1423
– да је било важећих гласачких листића 24916
– да су изборне листе добиле следећи број
гласова:

Ɋɟɞɧɢ
ɇɚɡɢɜ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
ɛɪɨʁ
1 „ɉɈɄɊȿɌ ȼɊɒȺɑɄȺ

2
3

4

5

6

ɊȿȽɂȳȺ – ȿȼɊɈɉɋɄȺ
ɊȿȽɂȳȺ“ – ɑɟɞɨɦɢɪ
ɀɢɜɤɨɜɢʄ
„ɂɁȻɈɊ ɁȺ ȻɈȴɂ ɀɂȼɈɌ
– ȻɈɊɂɋ ɌȺȾɂȶ“
ɅɂȽȺ
ɋɈɐɂȳȺɅȾȿɆɈɄɊȺɌȺ
ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ – ɇȿɇȺȾ
ɑȺɇȺɄ
ɂȼɂɐȺ
ȾȺɑɂȶ
ɋɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚ
ɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɛɢʁɟ (ɋɉɋ), ɉɚɪɬɢʁɚ
ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ
(ɉɍɉɋ),
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɋɪɛɢʁɚ(ȳɋ),
ɋɨɰɢʁɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ
ɩɚɪɬɢʁɚ ɋɪɛɢʁɟ
(ɋȾɉ ɋɪɛɢʁɟ)
ɉɈɄɊȿɇɂɆɈ ȼɊɒȺɐ –
ɌɈɆɂɋɅȺȼ
ɇɂɄɈɅɂȶ
(ɋɪɩɫɤɚ
ɧɚɩɪɟɞɧɚ
ɫɬɪɚɧɤɚ, ɇɨɜɚ
ɋɪɛɢʁɚ,
ɉɨɤɪɟɬ
ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɚ, ɉɨɤɪɟɬ ɫɧɚɝɚ
ɋɪɛɢʁɟ - ȻɄ)
ɋɊɉɋɄȺ ɊȺȾɂɄȺɅɇȺ
ɋɌɊȺɇɄȺ – ȾɊ
ȺɅȿɄɋȺɇȾȺɊ
ɆȺɊɌɂɇɈȼɂȶ

Ȼɪɨʁ ɝɥɚɫɨɜɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ

Ɇɚɧɞɚɬɢ

28,05 %
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3774

15,15 %

8

1451

5,82 %

3

4066

16,32 %

9

3378

13,56 %

7

899

3,61%

_

1166

4,68 %

-

440

1.77 %

_

1003
1749

4,03 %
7,02 %

_
3

6990

7 ɑɟɞɨɦɢɪ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ –

ɉɊȿɈɄɊȿɌ Ʌɢɛɟɪɚɥɧɨ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɩɚɪɬɢʁɚ,
ɋɪɩɫɤɢ ɉɨɤɪɟɬ Ɉɛɧɨɜɟ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ ɩɚɪɬɢʁɚ,
Ȼɨɝɚɬɚ ɋɪɛɢʁɚ
8 Ɋɭɦɭɧɢ-Ⱥɥɢʁɚɧɫɚ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯ Ɋɭɦɭɧɚ
9 ȾȼȿɊɂ - ɡɚ ɠɢɜɨɬ ȼɪɲɰɚ
ȻɈȴɂ
ȼɊɒȺɐ“
ȽɊɍɉȺ ȽɊȺȭȺɇȺ

10 „ɁȺ

3. Овај извештај објавити у Службеном листу
општине Вршац.
Република Србија
Општинска изборна комисија
Дел.бр. 013-1-220/2012-II-01 Општинска изборна комисија

Датум, 07.05.2012. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
Жива Павков с.р.
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2. Комисија је утврдила да није било повреда
одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о
избору посланика у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине.
На
основу
примљеног
изборног
материјала утврђено је да је :
– укупан број бирача уписан у бирачки списак46884
– број предатих гласачких листића – 46669
– број неупотребљених гласачких листића –
20347
– број бирача који је гласао на бирачким
местима –26013
– број бирача који је гласао ван бирачког места
- 309
– да је у гласачким кутијама укупно нађено –
26320
– да је било неважећих гласачких листића –
2363
– да је било важећих гласачких листића –
23957
– да су поједини кандидати у првом изборном
кругу добили следећи број гласова:

На основу члана 45. Покрајинске
скупштинске одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
Општинска изборна комисија на основу
записника о раду бирачких одборао утврђивању
резулатата избора посланика у Скупштину
Аутономне Покрајине Војводине по већинском
изборном систему, на седници одржаној дана
07.05.2012.године у 17,00 часова, објављује
ИЗВЕШТАЈ
о привременим резултатима избора за
посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине по већинском изборном
систему одржаном дана 06.05.2012. године у
изборној јединици Вршац 12
1. Комисија је утврдила да је примила изборни
материјал од свих 56 бирачких одбора.
Ɋɟɞ
ɧɢ
ɛɪɨʁ

ɉɪɟɡɢɦɚ ɢ ɢɦɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɂɚɧɢɦɚʃɟ

Ƚɨɞɢɧɟ
ɠɢɜɨɬɚ

1

ȼɟɥɢɦɢɪɨɜɢʄ
Ɂɨɪɚɧ

ɩɪɨɮɟɫɨɪ

62

2

ȼɭʁɢɱɢʄ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ƚɪɨɡɞɚɧɢʄ
ɀɢɜɤɨ

ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ

29

Ⱥɤɚɞɟɦɫɤɢ
ɫɥɢɤɚɪ

55

4

ȳɟɜɪɟɦɨɜɢʄ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɢɧɠɟʃɟɪ

41

5

ɇɚɡɚɪɱɢʄ
ɋɬɟɜɢɰɚ

ɚɞɜɨɤɚɬ

6

ɉɚɭɧɨɜɢʄ
Ȼɢʂɚɧɚ

7

8

3

ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

Ȼɪɨʁ
ɝɥɚɫɨɜɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ

ɉɪɟɨɤɪɟɬ

3786

15,80%

Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ
ɫɬɪɚɧɤɚ ɋɪɛɢʁɟ
ɍʁɟɞɢɧʁɟɧɢ
ɪɟɝɢɨɧɢ
ɋɪɛɢʁɟ-ɀɢɜɤɨ
Ƚɨɡɞɚɧɢʄ

1847

7,71%

1095

4,57%

ɋɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚ
ɩɚɪɬɢʁɚ ɋɪɛɢʁɟ
(ɋɉɋ), ɉɚɪɬɢʁɚ
ɭʁɟɞɢɱɟɧɢɯ
ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ
(ɉɍɉɋ),ȳɟɞɢɧɫɬɜ
ɟɧɚ (ȳɋ),
ɋɨɰɢʁɚɥɞɟɦɨɤɪɚ
ɬɫɤɚ ɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɛɢʁɟ (ɋȾɉ
ɋɪɛɢʁɟ)

4277

17,85%

47

ɂɡɛɨɪ ɡɚ ɛɨʂɭ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɭȻɨʁɚɧ ɉɚʁɬɢʄ

5514

23,02%

Ⱦɢɩɥ.ɢɧɝ.
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ

31

3551

14,82%

ɉɭɬɧɢɤ ɞɪ.
ɋɪɻɚɧ

Ⱦɨɤɬɨɪ
ɦɟɞɢɰɢɧɟ

33

„ɉɈɄɊȿɇɂɆɈ
ȼɈȳȼɈȾɂɇɍɌɈɆɂɋɅȺȼ
ɇɂɄɈɅɂȶ:ɋɪɩɫ
ɤɚ ɧɚɩɪɟɞɧɚ
ɫɬɪɚɧɤɚ,ɇɨɜɚ
ɋɪɛɢʁɚ,ɉɨɤɪɟɬ
ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɚ,ɉɨɤ
ɪɟɬ ɫɧɚɝɚ
ɋɪɛɢʁɟ-ȻɄ“
ɅɂȽȺ
ɋɈɐɂȳȺɅȾȿɆɈ
ɄɊȺɌȺ
ȼɈȳȼɈȾɂɇȿɇȿɇȺȾ ɑȺɇȺɄ

2353

9,82%

ɋɬɭɩɚɪ
Ɇɢɪɨɫɥɚɜ

Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ

51

ɋɪɩɫɤɚ
Ɋɚɞɢɤɚɥɧɚ
ɋɬɪɚɧɤɚ

1534

6,40%
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3. Како ниједан од кандидата није добио
потребну ведћину гласова, Комисија одређује
да се други круг гласања обави 20.05.2012.
године за следеће кандидате:
1. Назарчић Стевица, адвокат, године
живота 47, Бранка Радичевића 14, Вршац, кога
је предложила ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУБОЈАН ПАЈТИЋ
2. Јевремовић Александар, грађевински
инжењер, године живота 41, Карпатска
32а, Вршац, кога је предложила коалиција
Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
уједичених пензионера (ПУПС), Јединствена
(ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП
Србије)
4. Овај Извештај објавити у Службеном листу
општине Вршац.

Република Србија
Општинска изборна комисија
Дел.бр. 013-1-220-1/2012-II-01

Датум, 07.05.2012. године
Вршац, Трг победе 1

Општинска изборна комисија

ПРЕДСЕДНИК
Жива Павков с.р.
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