
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXX         Житиште         11.3.2016.             Број 8. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 

На основу члана 14.Закона о локалним изборима (,,Службени гласник “ РС 129/07 и 34/2010 54/2011), 
и члана 42. Статута општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“16/2008 и 20/2013)  Скупштина 
Општине Житиште  на 37. седници  одржаној   дана 11. марта 2016. године у  9 часова  доноси   

Решење o измени и допуни  Решења  о  именовању Изборне комисије Општине Житиште у 
сталном саставу  

  I  У   Решењу  о  именовању Изборне комисију општине Житиште у  сталном саставу   број I-013-2 
/2015 донетом  од стране Скупштине  Општине Житиште дана  22. 12. 2015. године („Службени лист Општине 
Житиште“ број 36/2015)  врши се измена и допуна на следећи начин: 
           У ставу  I  након редног броја  7. додају се редни бројеви 8. 9. и 10. те се за чланове и заменике чланова 
Изборне комисије Општине Житиште у сталном саставу именују:  
   
8.      Иван  Игрић  из Житишта                       ДС                                       члан 
             на предлог одборничке групе  ,,За напредну Општину Житиште “ 
 
            Душан Раилић из Житишта                   ДС                                  заменик члана 
             на предлог  одборничке групе ,,За напредну Општину Житиште“  
                                                                                                                     
9.       Марћела  Јакоб   Панкарићан   из  Торка        ЛСВ                    чланица 
            на предлог  одборничке групе ,,За Напредну Општину Житиште“ 

             Илеана Фришкан из Торка                  ЛСВ                                 заменица члана         
            на предлог одборничке  групе ,,За напредну Општину Житиште“   
                                                                
10.       Слободанка Влајнић из Међе               ПУПС                                 чланица                                           
              на предлог  одборничке  групе  „За напредну општину Житиште“ 
 
             Драган Маричић из Банатског  Карађорђева           ДС              заменик члана    
              на предлог   одборничке  групе „За напредну Општину Житиште“    
                                                                                          
  II Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

Образложење 

Правни основ за доношење овог решења налази  се у   одредбама  чланова  11.-16.  Закона  о локалним 
изборима (,,Службени гласник РС“ 129/07 и 34/2010 54/2011), члану 42. Статута  Општине Житиште 
(,,Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013)  као и Одлуци о броју и саставу Изборне 
комисије Општине Житиште  донетој од стране Скупштина Општине Житиште („Службени лист Општине 
Житиште“ број 5/2015). 

Чланом 11.  Закона о локалним изборима је предвиђено да су Органи за спровођење избора  Изборна 
комисија   и бирачки одбори.  Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о 
именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно 
члана, мора бити наведена и његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на 
чији предлог је именован.  
            Одредбама члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007,34/2010-Одлука УС и 54/2011) прописано је да Изборну комисију у сталном саставу чине председник 
и најмање шест чланова које именује Скупштина јединице локалне самоуправе,  на предлог одборничких 
група у Скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника. У складу са чланом 14. Закона 
о локалним изборима   и  Одлуком о броју и саставу Изборне комисије Општине Житиште предвиђено је да  
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стални састав комисије чини председник, заменик председника, 10 чланова и 10 заменика чланова, а да се број 
представника сходно заступљености у СО Житиште утврђује на следећи начин: 
,,Одборничка група СПС- ДСС-Група грађана“ у Изборној комисији општине има  4 члана   и 4 заменика 
чланова Изборне комисије од чега је један  председник /заменик председника /  Изборне комисије. 
 „Одборничка група СНС – СПО –СВМ “ има  4 члана и 4  заменика члана   Изборне комисије од чега је један  
председник /заменик председника /  Изборне комисије. 
Одборничка група  ,,За напредну општину Житиште има 3 члана и 3 заменика члана Изборне комисије.   

Наведена структура Изборне комисије утврђена је на основу страначке структуре и заступљености 
одборника у Скупштини општине Житиште. Скупштина општине Житиште има  31 одборника.  

Одборничка група ,,За напредну Општину Житиште“  je  дана  17.2. 2016. године доставила предлог 
чланова и заменика чланова Изборне комисије Општине Житиште у сталном саставу. Како предлог није 
садржао назнаку  политичке припадности, односно назив странке или коалиције на чији је предлог именован, 
предлагач је позван да предлог допуни. Предлагач оборничка група ,,За напредну Општину Житиште је 
доставила дана 24. 2. 2016.године Предлог за именовање чланова и заменика чланова Изборне комисије 
општине Житиште у сталном саставу. Скупштина Општине Житште је утвдила да је наведени предлог у свему 
сачињен  у складу са чланом 13. Закона о локалним Изборима, као и да сви  предложени  кандидати  имају 
бирачко право у општини Житиште,  да је за  сваког кандидата наведена  његова политичка припадност, те се 
Решење о именовању  Изборне комисије Општине Житиште у сталном саставу  допуњује на напред описан 
начин , а у складу датим предлогом предлагача ,,За напредну Општину Житиште“.    

На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву  Решења.             
           Правна поука :  Против  овог  Решења  допуштена је жалба Управном суду  у року од 24 часа од  
доношења решења сходно члану 14 . став 11. Закона о локалним изборима  (,,Службени гласник РС“ 129/07 и 
34/2010, 54/2011 ).    
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ                                                                                                                                                                                                                
Број : I-013-3 /2016                                                                            
Дана :  11.3. 2016.                                                              Председник Скупштине Општине Житиште 
Ж и т и ш т е                                                                                          
                                                                                                                  Зоран Касаловић с.р.                                                                                      
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) 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.                                       
 


