
 

   

 Година XXMM–Број 9 ТЕМЕРИН  22.06.2020.  Примерак 100,00 динара 

 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

 

 

125. 
 
                   

                                                                                    ОБРАЗАЦ ЛИТЕМ 2020-23 
        LITEM 2020-23 

NYOMTATVÁNY 
 
 
 
 

З А П И С Н И К 
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL TEMERIN KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEIRŐL 
2020. június 21. 

 
 
 
1. Седница Комисије је почела у 03,30 часова,22.06.2020 (датум). 
1. A Bizottság ülése   _______órakor _________________(dátum) kezdődött.                                                                                                 
 
2. Седници Комисије присуствују: 
2. Az ülésen résztvevők: 

 
1.Јасмина Гајић 
(име и презиме председника Комисије) 
(a Bizottság elnökének család és utóneve) 
2. Милица Торбица 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
3.Давид Лошонц 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
4.Милица Миланков 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
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5.Јован Доситеј Свитић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
6.Ендре Хорват 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
7.Шандор Балог 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
8. Ђула Урбан 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
9. Игор Ембер 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
10. Ивана Јанковић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
11. Бојан Шавија 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
12. Маја Стојановић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
13.Соња Тодоровић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
14.Дијана Марковић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
15.Марина Ињац 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
16. Марија Лелета 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
17. Ненад Љубичић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
18. Петар Пајфер 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
19. Љиљана Зец 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
20.Снежана Ласица 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
21.Славица Шикман 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
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22.Борис Станојевић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
23.Јасмина Иветић 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 
24._______________________________ 
(име и презиме члана Комисије) 
(a Bizottság tagjának család és utóneve) 

 
 
3.Комисија је утврдила да је, од укупно 31  бирачких одбора у општини 
Темерин примила изборни материјал од 31 бирачких одбора. 
3.A Bizottság megállapította, hogy a szavazatszedő bizottságtól Temerin 
községben átvette a választási anyagot.  
 
 
4.Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба закона и није 
поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
4.A Bizottság megállapította, hogy nem voltak törvénysértések és nem 
semmisítette meg a választást egyetlen szavazóhelyen sem.  
 

(Због битних повреда Закона, Комисија је поништила гласање на укупно 
/////// бирачких места и то:) 
(Törvénysértés miatt a Bizottság megsemmisítette a szavazást a következő 
szavazóhelyeken:) 
 
(Навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) и одредила да 
се, на овим бирачким местима, понови гласање /// датум). 
(Fölsorolni  az összes szavazóhelyet, ahol a bizottság megsemmisítette a 
szavazást és ezeken a szavazóhelyeken új szavazást rendelt el). 
 
 
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, 
утврђено је: 
5.A szavazatszedő bizottságoktól átvett választási anyag alapján a Bizottság 
megállapította: 
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача: 24837 

a választói névjegyzék kivonata szerint az összes beírt választópolgár 

száma: 

- да је према изводима из бирачких спискова гласало бирача: 14.182 

a választói névjegyzék kivonata szerint a szavazatukat leadók száma: 

-     да је за изборе предато укупно гласачких листића: 24855 
      a választásokra átadott szavazólapok száma:      

- да је остало неупотребљено гласачких листића: 10.686 

     a fel nem használt szavazólapok száma:                                  

- да је било неважећих гласачких листића:  505 

az érvénytelen szavazólapok száma: 

- да је било важећих гласачких листића: 13.664 
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az érvényes szavazólapok száma: 

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 

a választási jegyzékek az alábbi számú szavazatokat kapták és a 
mandátumok száma: 
 
 

Р
ред. 

S
Sor-
szám 

Назив изборне листе 
(странка – коалиција – група грађана) 
A választási jegyzék neve (párt-pártszövetség-

polgárok csoportja) 

     Број 
гласова 

које је 
листа добила 

A jegyzékre 
leadott szavazatok 
száma 

1
 1. 

 

 Александар Вучић – За нашу децу 
Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért 

7.265 – 19 мандата 

2
 2. 

 

ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма'' 

IVICA DAČIĆ – Szerb Szocialista Párt (SZSZP), 
Egységes Szerbia (ESZ) – Dragan Marković Palma 

1.361 – 3 мандата 

3
 3. 

КОАЛИЦИЈА: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ 
A SZERB KIRÁLYSÁGÉRT KOALÍCIÓ 

1656 – 4 мандата 

4
 4 

 Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА 
Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SZERB RADIKÁLIS PÁRT 

564 – 1 мандат 

5
 5. 

 VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR 
ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 
ИШТВАН ПАСТОР 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН 
ПАСТОР – VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – 
PÁSZTOR ISTVÁN 

2.394 – 6 мандата 

6
  6. 

 ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за 
демократски Темерин ( Лига социјалдемократа 
Војводине, Заједно за Војводину) 
VAJDASÁGI FRONT – együttesen a demokratikus 
Temerinért (Vajdasági Szociáldemokrata Liga, Együtt 
a Vajdaságért) 

424 – 0 мандата 

 
 

 6. Чланови Општинске изборне комисије имали су – нису 
имали примедбе на утврђивање резултата избора. 
 6. А Választási bizottság tagjainak voltak – nem voltak megjegyzései a 
választási eredmények megállapítására: 
 
   Примедбе су: 
   Megjegyzések: 
   ______________///_____________________________ 
   ___________________________________________________ 
   ___________________________________________________ 
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7.Закључено је да се резултати избора одмах објави у ''Службеном листу 
општине Темерин''. 

7. A Választási bizottság elhatározta, hogy a választási eredményeket azonnal 
meg kell jelentetni Temerin Község Hivatalos Lapjában.  

  
8.Комисија је завршила рад 22.06.2020.године у 03,55 часова. 
8.A Bizottság ____________________,__________órakor fejezte be munkáját. 
 
 
     СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ      ПРЕДСЕДНИК 
     A BIZOTTSÁG TITKÁRA       ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
    Милица Миланков,с.р.             A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
     (име, презиме и потпис)                              Јасмина Гајић, с.р. 
        (család és utónév)     (име, презиме и потпис) 
                         (család és utónév) 
 
 
 
 
 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
A BIZOTTSÁG TAGJAI 

 
1. _________________________  

 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

2. Милица Торбица    
 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

3. Давид Лошонц     
 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)        (aláírás) 
 

4. Љиљана Зец     
 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

5. Јован Доситеј Свитић   
 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

6. Маја Стојановић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
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7. Славица Шикман    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

8. Соња Тодоровић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

9. Дијана Марковић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

10. Снежана Ласица    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

11. Борис Станојевић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

12. Јасмина Иветић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

13. Марија Лелета     __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

14. Марина Ињац     __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

15. Петар Пајфер     __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

16. Ненад Љубичић    __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

17. Игор Ембер     __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

18. Бојан Шавија     __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 

 
19. Ивана Јанковић    

 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 



Број 9     Службени лист општине Темерин    22.06.2020. Страна 7 

 

 
20. Хорват Ендре     __________________________ 

  (име и презиме)                                                      (потпис) 
     (család és utónév)       (aláírás) 
21. Ђула Урбан     __________________________ 

  (име и презиме)                                                      (потпис) 
     (család és utónév)       (aláírás) 

 
22. Шандор Балог     __________________________ 

  (име и презиме)                                                      (потпис) 
     (család és utónév)       (aláírás) 

 
23. _________________________  

 __________________________ 
  (име и презиме)                                                      (потпис) 

     (család és utónév)       (aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Број 9     Службени лист општине Темерин    22.06.2020. Страна 8 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

 

*** 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Темерин 
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин 

Годишња претплата: 1.500,00 динара. 
Жиро рачун број: 840-742351843-94 

по моделу 97 63-238 
Прималац: Општинска управа Темерин 

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин'' 
Телефон број: 021/ 843-888 

Штампа: Општинска управа општине Темерин 

 
 
 
 

 
 

125. 

 
             З А П И С Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 
21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
 

       J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL TEMERIN 

KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐINEK 
VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEIRŐL 

2020. június 21. 
  

1. 


