
На основу члана 17. тачка 2., а у вези са чланом 19. Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист  АПВ", бр. 12/04, 20/08, 5/09 И 18/09- промена назива акта), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној  27. март 2010. године,  
донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 13 ЖАБАЉ 

 
I 

  У Изборну комисију Изборне јединице 13 Жабаљ именују се: 
 

− за председника ЈОВАН ЂУРАГИН, дипл. правник из Чуруга,  
− за заменика председника МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ, дипл. правник из Жабља, 

 
− за члана ДРАГАНА ДЕЈАНОВИЋ из Госпођинаца, 
− за заменика члана ТАИБА ЛУГУМЕРСКИ  из Жабља, 

 
− за члана МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ  из Госпођинаца, 
− за заменика члана СИМО ВАСИЋ  из Жабља, 

 
− за члана ЂОКИЦА ДОБАНОВАЧКИ  из Чуруга, 
− за заменика члана АЛЕКСАНДАР БЛИТВИН  из Жабља, 

 
− за члана АЛЕКСАНДАР БУДИША  из Жабља, 
− за заменика члана МУСТАФА ДУРГУТОВИЋ  из Ђурђева, 

 
− за члана СВЕТЛАНА ГЛИГИЋ из Жабља, 
− за заменика члана СИНИША ЗИВЧЕВСКИ  из Жабља, 

 
− за члана ЂУРА ЛАБУС  из Чуруга, 
− за заменика члана ТРИФУН ШОКИЦА  из Жабља, 

 
− за секретара  САЊА НАЂАЛИН, дипл. правник  из Чуруга, 
− за заменика секретара МИКА БАЧКАЛИЋ, дипл. правник  из Жабља. 

 
II 
 

Седиште Изборне комисије је у Жабљу, у седишту Изборне јединице 13 
Жабаљ, у згради Скупштине општине Жабаљ, Николе Тесле 45. 

 
III 
 

 Изборна комисија Изборне јединице 13 Жабаљ у свом раду користи 
један велики печат и један штамбиљ. 

Велики печат има облик круга, пречника 50mm, са малим грбом 
Републике Србије у средини и грбом Аутономне Покрајине Војводине 
постављеним десно од малог грба Републике Србије. Текст  печата исписан је 
у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. У спољашњем 
кругу исписан је назив „Република Србија“, у првом следећем кругу назив: 
„Аутономна Покрајина Војводина“. У следећем унутрашњем кругу назив 
органа:“Покрајинска изборна комисија“.  У следећем унутрашњем 
кругу:“Изборна комисија изборне јединице 13 Жабаљ“. Испод назива органа 
у следећем унутрашњем  кругу седиште „Жабаљ“. 



 
 
 
Текст печата исписан је на српском језику ћириличким писмом и на 

русинском језику и писму. 
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: у првом реду – 

„Покрајинска изборна комисија“, у другом реду „Изборна комисија изборне 
јединице 13 Жабаљ“, у трећем реду – „Бр.“, у четвртом реду  простор за 
исписавање  датума, а у петом реду „Жабаљ“. 

Текст штамбиља исписан је ћириличким писмом.  
 

IV 
 Изборна комисија  ће обављати изборне радње утврђене Покрајинском 
скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине у спровођењу допунских избора за избор посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, који ће се одржати 09. маја 
2010. године. 
  

 
       V 

 
 Ову oдлуку објавити у "Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине". 

 
 
 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 
 

 Број: 013-11/2010                                                      ПРЕДСЕДНИК 
 Нови Сад, 27. март 2010. год                                  Дарко Рудић,с.р. 
 
 
 
 
 
 


