
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 13                        Нови Бечеј  05.10.2004. године                         година    XL 

 
1. 
 

На основу члана 39 и 40 Закона о локалним изборима (″Службени гласник 

Републике Србије″, број 33/2002, 37/2002, 42/2002 и 72/2003) Општинска изборана 
комисија, на седници одржаној 05.10 2004. године , на основу Записника о раду 
Општинске изборне комисије о утврђивању резултата избора за председника општине 
Нови Бечеј , објављује  

 
ИЗВЕШТАЈ 

О РЕЗУЛТАТИМА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА  ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ   03. ОКТОБРА 2004. 

године 
 
 
I 

На основу Одлуке о понављању гласања за избор председника општине Нови 

Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 10/2004) 03.10.2004. године 
одржано је поновљено гласање за избор председника општине Нови Бечеј, у којем су 
учествовала два кандидата који су добили највећи број гласова у првом кругу гласања 
19.09.2004. године, и то: 

1.) АЦА Т. ЋУКИЧИН  кога су предложили РЕФОРМИСТИ ВОЈВОДИНЕ - 
ОПШТИНСКИ ОДБОР НОВИ БЕЧЕЈ  и 

2.) Др СЛАВИЦА МАЈИНСКИ ИЛИЋ коју је предложила Српска Радикална Странка 
- Томислав Николић. 

 
                                                             II 
Комисија је утврдила да је примила изборни материјал од свих 31 бирачких 

одбора. 
III 

                 
 Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним 
изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 
 

IV 
 

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је да 
је: 
 
- укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак..............................................20.800 
- број бирача који је гласао на бирачким местима 
............................................5.623 
- укупан број гласачких листића примљених на бирачким 
местима.............20.800 
- укупан број неупотребљених гласачких 
листића............................................15.177 
- укупан број 
неважећих...............................................................................................152 



- укупан број 
важећих................................................................................................5.471 
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

 
 

 
Ред. 
број  

 
Име и презиме 

кандидата 

 
Назив предлагача 

(странка - коалиција - група 
грађана)  

    Број 
добијених 
гласова 

 

 
1. 

 
АЦА Т. ЋУКИЧИН   

 
РЕФОРМИСТИ ВОЈВОДИНЕ - 
ОПШТИНСКИ ОДБОР НОВИ БЕЧЕЈ   

 
3.119 

 
2. 

 
Др СЛАВИЦА 
МАЈИНСКИ ИЛИЋ 

 
Српска Радикална Странка - 
Томислав Николић 
 

 
2.352 

 
 

 Чланови Општинске изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедби на утврђивање 
резултата избора. 
 

V 

Овај извештај објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 
Број : III 01-013-192/2004                                            ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
Дана: 05.10.2004. године                                                  Бранислав Станчић с.р. 
Нови Бечеј 
 
 
2. 
 

На основу члана 44 Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине (″Службени лист АПВ ″, број 12/2004) Општинска изборна 

комисија, на седници одржаној 05.0ктобра 2004. године , на основу Записника о раду 
Општинске изборне комисије о утврђивању резултата гласања за избор посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине по већинском систему , објављује  

 
ИЗВЕШТАЈ 

О РЕЗУЛТАТИМА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА  ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ СИСТЕМУ НА 

ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ  03.ОКТОБРА 2004. године 
 
I 

На основу Одлуке о понављању гласања за избор посланика у Скупштину 

Аутономне покрајине Војводине по већинском систему ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 10/2004) 03.10.2004. године одржано је поновљено гласање за избор 
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине по већинском систему, у којем 
су учествовала два кандидата који су добили највећи број гласова у првом кругу 
гласања 19.09.2004. године, и то: 



1.) АЦА Т. ЋУКИЧИН  кога су предложили РЕФОРМИСТИ ВОЈВОДИНЕ - 
ОПШТИНСКИ ОДБОР НОВИ БЕЧЕЈ  и 

2.) ПЕТАР ИЛИЋ кога је предложила Српска Радикална Странка. 
 

II 
Комисија је утврдила да је примила изборни материјал од свих 31 бирачких 

одбора. 
III 

                 
 Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору 
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и није поништила гласање ни 
на једном бирачком месту. 
 

IV 
 

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је да 
је: 
 
- укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак..............................................20.800 
- број бирача који је гласао на бирачким местима 
............................................5.600 
- број бирача који је гласао ван бирачког 
места......................................................23 
- укупан број гласачких листића примљених на бирачким 
местима.............20.800 
- укупан број неупотребљених гласачких 
листића............................................15.177 
- укупан број 
неважећих...............................................................................................214 
- укупан број 
важећих................................................................................................5.409 
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова: 

 
 
 

Ред. 
број  

Име и презиме 
кандидата 

Назив предлагача 
(странка - коалиција - група 
грађана)  

Број 
добијених 

гласова 

1.  
ЂУКИЧИН Т. АЦА 

 
Реформисти Војводине - 
општински одбор Нови Бечеј 

3.221 

2.  
ИЛИЋ ПЕТАР 

 
Српска Радикална Странка 

2.188 

 
           

 Чланови Општинске изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедби на утврђивање 
резултата избора. 
 

V 

Овај извештај објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
 



ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Број : III 01-013-193/2004                                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дана: 03.10.2004. године                                                    Бранислав Станчић с.р. 
Нови Бечеј 
 
САДРЖАЈ 
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 
1. Извештај о резултатима поновљеног гласања за избор председника 
општине 
    Нови Бечеј   на изборима одржаним 03.10.2004. године. 
 
2. Извештај о резултатима поновљеног гласања за посланика у Скупштину 
АПВ 
    по већинском систему на изборима одржаним 03.октобра 2004. године. 
 
 
 
 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа 
Нови Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица 
Бешлин, аконтативна претплата за 2004 годину износи 1.000,00 динара, 
уплата на жиро рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени 

приходи Нови Бечеј 

 


