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04. МАРТ 2013.

ЗРЕЊАНИН

БРОЈ: 7

15
На основу члана 21., 45. и 46. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст),
Изборна комисија Изборне јединице 17 ЗРЕЊАНИН III, на седници одржаној 03.03.2013. године у
22,30 часова, утврдила је и објавила
ИЗВЕШТАЈ
О ПРИВРЕМЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ НА
ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ОДРЖАНОМ 03. МАРТА 2013. ГОДИНЕ, НА ДОПУНСКИМ
ИЗБОРИМА У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 17 ЗРЕЊАНИН III
I
1. Комисија је утврдила да је од укупно

бирачких одбора на територији

26
(број)

изборне јединице 17 ЗРЕЊАНИН III примила изборни материјал од
(навести ознаку и назив изборне јединице)

26

бирачких одбора.

(број)

2. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком
месту.
II
Привремени резултати избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
по већинском изборном систему, у Изборној јединици 17 Зрењанин III, на поновљеном гласању
одржаном 03. марта 2013. године на допунским изборима су:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ред.
бр.

1
1.

2.

Број бирача уписаних у бирачки списак
Укупан број бирача који су гласали:
- на бирачком месту
- ван бирачког места
Број примљених гласачких листића
Број неупотребљених гласачких листића
Број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама
Број неважећих гласачких листића
Број важећих гласачких листића
Да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

Презиме и име
кандидата

2

Занимање

3

БАЂОК
ДАРКО

ЕКОНОМИСТА

ДАМЈАНОВ
ДР МИОДРАГ

ДОКТОР
СПЕЦИЈАЛИСТА
ОРТОПЕДИЈЕ

Године
живота

4
40

58

37358
9948
9688
260
37370
27422
9947
211
9736

Предлагач (странка, коалиција,
група грађана)

Број гласова
које је кандидат
добио

% од броја
бирача који су
гласали

5

6

7

КОАЛИЦИЈА ''СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА –
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ''
КОАЛИЦИЈА ''ИЗБОР ЗА
БОЉУ ВОЈВОДИНУ – БОЈАН
ПАЈТИЋ''

5872

59,03

3864

38,84
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III
Према привременим резултатима гласања на свим бирачким местима на поновљеном
гласању одржаном 03. марта 2013. године добио је највећи број гласова и изабран је за посланика
кандидат
БАЂОК ДАРКО, економиста, 40 година, Зрењанин, ул. Фејеш Кларе бр. 58,
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

кога је предложила КОАЛИЦИЈА ''СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ''
(навести презиме и име, занимање, године живота, адресу становања и назив предлагача)

са следећим бројем гласова

5872

.

Члан Комисије није имао примедбе на утврђивање привремених резултата избора.
IV
Резултати избора за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском
изборном систему, у Изборној јединици 17 Зрењанин III, на поновљеном гласању одржаном 03. марта
2013. године на допунским изборима нису коначни, пошто теку рокови за подношење приговора.
V
Након истека рока из претходне тачке овог Извештаја, објавиће се коначни резултати.
VI
Овај извештај објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Број ПИ 00-1/13-142-I
У Зрењанину,

03.03.2013. године
(датум)

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 17
ЗРЕЊАНИН III
М.П.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за избор корисника
за доделу помоћи за стварање или
побољшање услова становања
породицама интерно расељених
лица на територији града Зрењанина
Број: 553-6/12-109-IV-15-02
Дана: 25. фебруара 2013. године
ЗРЕЊАНИН
По извршеном сравњивању са изворним
текстом утврђено је да се у Правилнику о
условима и критеријумима за избор корисника за
доделу помоћи за стварање или побољшање
услова
становања
породицама
интерно
расељених лица на територији града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 31/12)
поткрала техничка грешка па се даје

ПРЕДСЕДНИК,
Јован Станков, с.р.

ИСПРАВКА
правилника о условима и критеријумима за
избор корисника за доделу помоћи за
стварање или побољшање услова становања
породицама интерно расељених лица на
територији града Зрењанина
Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријумима
за избор корисника за доделу помоћи за
стварање или побољшање услова становања
породицама интерно расељених лица на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 31/12), у члану 14. став 5.
треба да гласи:
'' О приговору одлучује Градско веће града
Зрењанина решењем у року од 30 дана од дана
пријема приговора, након чега Комисија
утврђује коначну листу реда првенства.''
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Члан 2.
Ову исправку објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Анкица Војновић,с.р.
17
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за пружање помоћи за економско
оснаживање избеглица на територији града
Зрењанина кроз доходовне активности
Број: 553-7/13-6-IV-15-02
Дана: 26. фебруара 2013. године
ЗРЕЊАНИН
На основу члана 4. Уговора о сарадњи на
реализацији ''Програма коришћења средстава за
решавање стамбених потреба и друге програме
интеграције избеглица у 2012. години'',
закљученог између града Зрењанина и
Комесаријата за избеглице Републике Србије,
заведеног у Градској управи града Зрењанина
под бројем 016-01-130/12-II од 22. октобра 2012.
године, Комисија за пружање помоћи за
економско оснаживање избеглица на територији
града Зрењанина кроз доходовне активности,
образована решењем Градоначелника број 016111/12-II од 13. новембра 2012. године, на
седници одржаној 26. фебруара 2013. године
донела је следећи
ПРАВИЛНИК
о измени правилника о условима и
критеријумима за избор корисника за доделу
помоћи за економско оснаживање избеглица
на територији града Зрењанина кроз
доходовне активности (''Службени лист града
Зрењанина'' број 3/13)
Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријумима
за избор корисника за доделу помоћи за
економско оснаживање избеглица на територији
града Зрењанина кроз доходовне активности
(''Службени лист града Зрењанина'' број 3/13),
члан 14. став 5. мења се и гласи:
''О приговору одлучује Градско веће града
Зрењанина решењем у року од 30 дана од дана
пријема приговора, након чега Комисија
утврђује коначну листу реда првенства.''
Члан 2.
Овај правилник објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Ћук Наумоски,с.р.

04. март 2013. год.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Комисија за пружање помоћи за економско
оснаживање избеглица на територији града
Зрењанина кроз доходовне активности
Број: 553-7/13-6-IV-15-02
Дана: 26. фебруара 2013. године
ЗРЕЊАНИН
На основу члана 4. Уговора о сарадњи на
реализацији ''Програма коришћења средстава за
решавање стамбених потреба и друге програме
интеграције избеглица у 2012. години'',
закљученог између града Зрењанина и
Комесаријата за избеглице Републике Србије,
заведеног у Градској управи града Зрењанина
под бројем 016-01-130/12-II од 22. октобра 2012.
године, Комисија за пружање помоћи за
економско оснаживање избеглица на територији
града Зрењанина кроз доходовне активности,
образована решењем Градоначелника број 016111/12-II од 13. новембра 2012. године, на
седници одржаној 26. фебруара 2013. године
донела је следећи
ПРАВИЛНИК
о измени правилника о условима и
критеријумима за избор корисника за доделу
помоћи за економско оснаживање избеглица
на територији града Зрењанина кроз
доходовне активности (''Службени лист града
Зрењанина'' број 3/13)
Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријумима
за избор корисника за доделу помоћи за
економско оснаживање избеглица на територији
града Зрењанина кроз доходовне активности
(''Службени лист града Зрењанина'' број 3/13),
члан 14. став 5. мења се и гласи:
''О приговору одлучује Градско веће града
Зрењанина решењем у року од 30 дана од дана
пријема приговора, након чега Комисија
утврђује коначну листу реда првенства.''
Члан 2.
Овај правилник објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Ћук Наумоски,с.р.
19
На основу члана 8. ст 2. и 3. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник РС'', бр. 41/09, 53/10 и 101/11) и чл. 48. и
108. став 3. Статута града Зрењанина

04. март 2013. год.
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(''Службени лист града'', бр. 21/08 и 23/12),
Градско веће града Зрењанина на седници
одржаној дана 28.02.2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
У Решењу о образовању и именовању
чланова Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији града Зрењанина број:
06-69-30/10-III од дана 03.06.2010. године, са
изменама Решења број: 06-91-4/10-III од
23.07.2010. године, број 06-38-53/11-III од
30.03.2011. године и број 06-134-27/12-III од
17.09.2012. године, тачка II мења се и гласи:
''II
Савет има председника,
председника и седам чланова.
У Савет се именују:

заменика

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
Градоначелник, мр Иван Бошњак
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА:
Мирко Петровић, дипл. инж. саобраћаја
ЧЛАНОВИ САВЕТА:
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1. Горан Краварушић, дипл. инж. производног
менаџмента, в.д. директора ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'',
2. Горан Живковић, дипл. правник, начелник
Одељења саобраћајне полиције ПУ Зрењанин,
3. Давид Димкић, дипл. економиста, помоћник
Градоначелника,
4. Сања Зубанов, дипл. правник, начелник
Одељења за општу управу у Градској управи,
5. Ивица Кузманов, спец. струк. инж.
саобраћаја,
представник
из
области
образовања и васпитања,
6. Јелена Петровић, дипл. инг. саобраћаја,
представник А.Д. Саобраћај и Транспорт,
7. Радивој Кржа, дипл. социјални радник,
представник из области образовања и
васпитања''.
II
Ово решење објављује се у ''Службеном
листу града Зрењанина'', а примењује се почев од
1. марта 2013. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-33-7/13-III
Дана: 28.02.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак,с.р.
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