
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 8. ГОДИНА LI 

25.APRILA 2016. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



З А П И С Н И К

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

ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
A ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK A ZENTAI KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2016. ÁPRILIS 
24-ÉN TARTOTT A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

1. Седница Kомисије почела је у18 часова 25. 04. 2016. године у згради Скупштине општине Сента
A bizottság ülése kezdődött 18 órakor 2016. április 25-én Zenta Község Képviselő-testülete épületében

(датум) (dátum)  

2.Седници Изборне комисије општине Сента присуствују:
A Zentai Községi Választási Bizottság ülésén jelen vannak:

1) Марија Пастор - Pásztor Mária 2) Иштван Флеис - Fleisz István
(име и презиме председника Комисије) (име и презиме члана Комисије) 
(a bizottság elnökének családi- és utóneve) (a bizottsági tag családi- és utóneve) 

3) Золтан Нађ Абоњи - Nagy Abonyi Zoltán 4) Геза Толмачи - Tolmácsi Géza
(име и презиме члана Комисије) (име и презиме члана Комисије) 

(a bizottsági tag családi- és utóneve) (a bizottsági tag családi- és utóneve) 
5) Ибоља Поша - Pósa Ibolya 6) Ерика Репаш - Répás Erika

(име и презиме члана Комисије) (име и презиме члана Комисије) 
(a bizottsági tag családi- és utóneve) (a bizottsági tag családi- és utóneve) 

7) Душан Николић  8) Игор Стојков 
(име и презиме члана Комисије) (име и презиме члана Комисије) 

(a bizottsági tag családi- és utóneve) (a bizottsági tag családi- és utóneve) 
9) Силард Нађ - Nagy Szilárd 10) Ласло Берењи - Berényi László

(име и презиме члана Комисије) (име и презиме члана Комисије) 
(a bizottsági tag családi- és utóneve) (a bizottsági tag családi- és utóneve) 

11) Маргита Бурањ - Burány Margita 12) Моника Балинд - Bálind Mónika
(име и презиме члана Комисије)  (име и презиме заменика председника 

Комисије) 
(a bizottsági tag családi és utóneve) (a bizottsági elnökhelyettes családi és utóneve)

13) Анико Фендрик – Fendrik Anikó 14) Корнелиа Борош – Boros Kornélia
(име и презиме заменика члана Комисије) (име и презиме заменика члана Комисије)
(a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve) (a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve)

15) Драгутин Бољановић  16) Жељко Вучинић 
(име и презиме заменика члана Комисије) (име и презиме заменика члана Комисије)
(a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve) (a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve)

17) Добрила Николоска  18) Ева Хевер – Hevér Éva 
(име и презиме заменика члана Комисије) (име и презиме заменика члана Комисије)
(a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve) (a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve)
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19) Иван Фараго  20) Арпад Киш Бичкеи – Kis Bicskei Árpád
(име и презиме заменика члана Комисије) (име и презиме заменика члана Комисије)
(a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve) (a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve)

21) Гизела Берзе Чеке – Csőke Berze Gizella 22) Јован Ристић 
(име и презиме заменика члана Комисије) (име и презиме заменика члана Комисије)
(a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve) (a bizottsági taghelyettes családi- és utóneve)

23) Золтан Шимоњи – Simonyi Zoltán 24) Едит Шарњаи Рожа – Sarnyai Rózsa Edit
(име и презиме секретара Комисије) (име и презиме заменика секретара 

Комисије) 
(a bizottsági titkár családi- és utóneve) (a bizottsági titkárhelyettes családi- és 

utóneve) 

3. Комисија је утврдила да је:
A bizottság megállapította, hogy:

- Од 
укупно 

- összesen 
32 

бирачких одбора у Општини Сента примила 
изборни материјал од  
Zenta községbeli szavazatszedő bizottságtól 
átvette a választási anyagot 

32 

бирачких 
одбора; 
szavazatszedő 
bizottságtól 

 (број) 
(szám)

(број) 
(szám) 

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и
није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
A bizottság megállapította, hogy nem került sor A helyhatósági választásokról szóló törvény 
rendelkezéseinek lényeges megsértésére és nem semmisítette meg a szavazást egy szavazóhelyen
sem. 

(4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Комисија је поништила 
A helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseinek lényeges megsértése miatt a Zentai 
гласање на укупно                                          бирачких места, и то: 
Községi Választási Bizottság összesen _____ szavazóhelyen megsemmisítette a szavazást, éspedig: 

(број) 

(szám)
1. број

(ред. 
број) 

(sorszám)

2. број
(ред. 
број) 

(sorszám)

3. број

 

(ред. 
број) 

(sorszám)
(навести сва бирачка места на којима је поништено гласање) 

(feltüntetni az összes szavazóhelyet, ahol megsemmisítették a szavazást) 
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и одредила да се на овим бирачким местима гласање
понови 
és elrendelte, hogy ezeken a szavazóhelyeken ismételjék 
meg a szavazást 

 

2016. године. 

  

(датум) (dátum) 

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

A szavazatszedő bizottságoktól átvett válaszstási anyag alapján megállapítást nyert: 
- да је за изборе предато укупно

гласачких листића: 
  

- hogy a választásokra az összes átadott 
szavazólap száma: 

 

21282 

 

     
- да је остало неупотребљено

гласачких листића: 
- hogy a felhasználatlan szavazólapok 

száma: 

  

12589 

 

     
- да, према изводима из бирачких спискова, има

уписаних бирача: 
- hogy a választóinévjegyzék-kivonat szerint az 

összesen bejegyzett választók száma: 

  

21291 

 

     
- да је, према изводима из бирачких спискова и

посебним изводима из бирачких спискова, на 
изборима гласало бирача: 

- hogy a választóinévjegyzék-kivonatok és a külön 
választóinévjegyzék-kivonatok szerint a választásokon
szavazott választók száma: 

 

8693 

 

     
 што 

износи: 
ami 
összesen: 

  

40, 83 % 

 

      
- да је број гласачких листића који се налазе у

гласачким кутијама: 
- hogy a szavazóurnában levő szavazólapok száma: 

  
8692 

 

     
- да је било неважећих

гласачких листића: 
- hogy az érvénytelen

szavazólapok száma: 

  
246 

 

 

     
 - да је било важећих гласачких

листића: 
 

- hogy az érvényes szavazólapok
száma: 

 
 
 

 

8446 
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- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
- hogy az egyes választási listák az alábbi szavazat- és mandátumszámot

érték el: 

 

Ред. 
бр. 

Sorsz
ám 

Назив изборне листе 
A választási lista megnevezése  

Број гласова  
које је добила 

изборна 
листа 

A választási 
listára leadott 

szavazatok 
száma 

Број мандата 
које је добила 

изборна 
листа 

A választási 
lista által 

megszerzett 
mandátumok 

száma 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ  

ALEKSANDAR VUČIĆ – SZERBIA GYŐZ 1517 5

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

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ 
VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR 

2841 11

3. 
АНИКО ЖИРОШ ЈАНКЕЛИЋ – ДОКАЗАЛИ СМО СЕ ДЕЛОМ –
ДЕМОКРАТСКА CТРАНКА 

ZSÍROS JANKELIĆ ANIKÓ – TETTEINKKEL BIZONYÍTOTTUNK –
DEMOKRATA PÁRT

1440 5

4. MAGYAR MOZGALOM – HOGY VÁLTOZTASSUNK! – ZSOLDOS FERENC -
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ЗА ПРОМЕНЕ! – ФЕРЕНЦ ЖОЛДОШ  

MAGYAR MOZGALOM – HOGY VÁLTOZTASSUNK! – ZSOLDOS FERENC –
MAĐARSKI POKRET – ZA PROMENE! – FERENC ŽOLDOŠ 

1341 5

5. ZENTA A ZENTAIAKÉ – СЕНТА СЕНЋАНИМА – RÁCZ SZABÓ LÁSZLÓ 
ZENTA A ZENTAIAKÉ – SENTA SENĆANIMA - RÁCZ SZABÓ LÁSZLÓ 934 3

6. 
„ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“ 

„IVICA DAČIĆ – SZERB SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP)” 373 0

                             (навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића) 
(feltüntetni az összes választási listára vonatkozó adatot a szavazólapokon feltüntetett sorrendben) 

6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
A Zentai Községi Választási Bizottság tagjainak VOLT-NEM VOLT észrevételük a megállapított
választási eredményre.

 (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника)

(A bővebb szöveget, amennyiben szükséges, ezen jegyzőkönyv alkotó részét képező külön 
mellékletként kell megadni) 

Примедбе су: 
Az 
észrevételek: 
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5 

7. 3aKJbytreHO je ,n:a ce pe3yJITaTH H36opa O,[(MaX CaOIIIIITe jaBHOCTH H o6jaBe y "CJiy)K6eHOM JIHCTY 
OrriiiTHHe CeHTa". 
A bizottság úgy döntött, hogy a választási eredményeket azonnal közli a nyilvánossággal és közzéteszi 
Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

8. KoMHCHja je 3aBpumna pa.n: 
A bizottság befejezte munkáját 

25. 04. 2016. 
_____ rO,[(HHe y 

(,n:aTYM) 
(dátum) 

1!JO 
----

qacoBa. 
órakor. 

II31JOPHA KOMIICIIJA OliliTliHE CEHT A 

CeKpeTap KoMHCHje 

A bizotts~ ti~k.ára - . ~ 
(rr TIIHC HMe H rrpe3HMe) 

(aláírás - családi- és utónév) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 
aláírás- családi- és utónév) / 

1((871 c ..J 6 t! A A-1 
(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 

aláírás- csa á i_-~s~~t~e-t . ff/2 {Jf-}!J 

(rrOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 
(aláírás- családi- és utónév) 
~~KO~oc~ -~00PUJ± 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 
,--{aláírás- családi- és utónév) ~ ' 
L..J__ fL~ISL.. t<S. 1 1/ A 1v 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 

9) 
d3(aláírás- c~i- és utónév) . ;-=------ :b- ~ T~&cy4eb?l1--
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10) 

ll) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

6 

(IIOTIUfC- HMe H rrpe3HMe) 

(aláírás - családi- és utónév) 
a J1xve . Cb ' Ru k& ~ Et~::; Cs-.6w;c Cfi1Z~ 

( t\oTIIHC - HM e H rrpe3HMe) 

~ r _Mláí! - családi- ~s utó!lév) 
L OJ o.. ~~~o.._ ?Gs-A.- \ 1So L-i A 

(IIOTIIHC - HMe H rrpe3HMe) 

l r írás- családi- és utónév) 
~ EJ/, 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 

j (aláír~s- családi- és ~tónév) J 

Jtejáf (;vvbJ E/Z!;<fl tZEffrS 

T (rroTrrHc - HMe H rrpe3HMe) 

· (aláírás- családi- és utónév) 
!-iJL6~ f{fif2_{; /([/1 6ú(LP, N'J 

(rr'oTIIHC - HM e H rrpe3HMe) 

~ (aláírás. -családi- és utónév) 
~~ VlrOf c.TOJV08 

(IlOTilHC- HMe H rrpe3HMe) 

(aláírás- családi- és utónév), 
v ........ e-.. r 

~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~k:v 

tavbt4t-to~ Uti\ 
---~*---~--~~~-------------------

8 (IlOTIIHC - HM e H rrpe3HMe) 

(aláírás- családi- és utónév) / 
. · ,;.,!f."/S•ict'·4 t--.IC<ci S' ~c.. v-c 

7 (IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 

(aláírás- családi- és utónév) 

(IIOTIIHC - HM e H rrpe3HMe) 

(aláírás - családi- és utónév) 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3HMe) 

(aláírás- családi- és utónév) 

( IlOTil HC - H Me H rrpe3H.Me) 

láírás - csalá~i- és ~tónévl. A • v 
---+--~--~E._0,_· r~s~~~~~~~~~~~~~ 

(IIOTIIHC- HMe H rrpe3H.Me) 

(aláírás- családi- és utónév) 
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Садржај: 
 

64. 
ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА НА 
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ  
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за 
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,   за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је 
бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 




