
 359 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 11            Нови Бечеј 21.05.2012. године                          година   XLVII 

 
 

1. На основу члана 45. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине (Пречишћен тексат) („Службени лист АПВ“, број 3/2012) 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28 НОВИ БЕЧЕЈ, на седници одржаној 20.05.2012. 

године, на основу Записника о раду изборне комисије изборне јединице на утврђивању 
резултата гласања на поновљеном гласању за избор посланика у Скупштину Аутономне 

покрајине Војводине, по већинском изборном систему, одржаним 20.05.2012. године, 
објављује 

 

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ, НА 
ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ОДРЖАНИМ 20.05.2012. ГОДИНЕ 

 
 

1. ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28 НОВИ БЕЧЕЈ је примила  изборни 

материјал од 31 бирачког одбора и није поништила гласање ни на једном бирачком месту 
због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима.  

 
2. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је: 

 

- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика  .. .. .. .. .. .. ......... 2 
 

- да је предато укупно гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... 20363 
 

- да је неупотребљено гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........10102 
 

- да има уписаних бирача према Изводу из бирачког списка .. .. .. .. ..   ........ 20372 

 
- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу)   .. .. .. ..   ..........10254 

 
  - на бирачком месту  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .......9817 

 

  - ван бирачког места .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    ......166 
 

- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића .. .. .. ..   .........10254 
 

- да је били неважећих гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    ..........423 

 
- да је било важећих гласачких листића .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .......... 9831 

 
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:  
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сНа поновљеном гласању гласању за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине 

Војводине, по већинском изборном систему, одржаним 20.05.2012. године изабран је 

кандидат који је добио највећи број гласова, а то је: 
 

1. ВРЕБАЛОВ МИЛИВОЈ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, Године живота 46,  
предлагач ПРЕОКРЕТ. 

 

3. Чланови ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28 НОВИ БЕЧЕЈ НИСУ 
ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 

 

 4. Овај Извештај ће се објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28 НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: IV 03-013-115/2012                                                       

Дана: 20.05.2012. године                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                         
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     РАДМИЛА СТАНКОВИЋ с.р. 

 

САДРЖАЈ 
 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 28 НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. Извештај о резултатима гласања за избор посланика у Скупштину 

Аутономне Покрајине Војводине, по већинском изборном систему, на 
поновљеном гласању одржаним 20.05.2012. године 
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Ред. 

број  

Презиме и име 

кандидата  

Занимање  Године 

живота 

Назив предлагача Број 

гласова 

1. ВРЕБАЛОВ 

МИЛИВОЈ 

ДИПЛОМИРАНИ 

ЕКОНОМИСТА 
 

46 ПРЕОКРЕТ 

 

5638 

 
 

 

2. ПОПОВ 
СТЕВАН  

 

ДИПЛ. ИНЖ. 
ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 

40 ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ: Српска напредна странка, 

Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет 

снага Србије – БК 

4193 


