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 Избори за чланове Савета МЗ Мали Иђош су расписани дана 16.11.2017.године. 

Изборна комисија за спровођење избора Савета месне заједнице Мали Иђош је дана 

21.11.2017.године донела Решење о одређивању изборних јединица и бирачких места и 

Роковник за вршење изборних радњи. Изборна комисија је прописала потребне обрасце за 

спровођење избора, одредила бирачке одборе, утврдила облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића и записнички предала  бирачким одборима, донела Упуство о раду 

бирачких одбора и држила обуку председницима и заменицима бирачких добра.  У току 

изборних радњи није било ниједног приговора. Изборна комисија утврдила резултате избора 

која су следећа: 

  

На основу изборног материјала примљеног од бирачких  одбора, на бирачком месту 

Мали Иђош 1 утврђено је: 

 да је предато укупно гласачких листића:         831 

 да је остало неупотребљено гласачких листића:    586 

 да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   831 

 да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  245 

 да је било неважећих гласачких листића:     5 

 да је било важећих гласачких листића:     240 

 да је  ван бирачког места гласало укупно:     7 

на бирачком месту Мали Иђош 2: 

 да је предато укупно гласачких листића:         998 

 да је остало неупотребљено гласачких листића:    739 

 да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   998 

 да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  259 

 да је било неважећих гласачких листића:     6 

 да је било важећих гласачких листића:     253 



 да је  ван бирачког места гласало укупно:     13 

 

на бирачком месту Мали Иђош 3: 

 да је предато укупно гласачких листића:         910 

 да је остало неупотребљено гласачких листића:    718 

 да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   910 

 да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  192 

 да је било неважећих гласачких листића:     0 

 да је било важећих гласачких листића:     192 

 да је  ван бирачког места гласало укупно:     4 

на бирачком месту Мали Иђош 4: 

 да је предато укупно гласачких листића:         777 

 да је остало неупотребљено гласачких листића:    557 

 да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   777 

 да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  220 

 да је било неважећих гласачких листића:     3 

 да је било важећих гласачких листића:     217 

 да је  ван бирачког места гласало укупно:     15 

на бирачком месту Мали Иђош 5: 

 да је предато укупно гласачких листића:         873 

 да је остало неупотребљено гласачких листића:    612 

 да према изводима из бирачких спискова, има бирача:   873 

 да је, према изводима из бирачких спискова гласало бирача:  261 

 да је било неважећих гласачких листића:     5 

 да је било важећих гласачких листића:     256 

 да је  ван бирачког места гласало укупно:     3 

 На основу утврђених резултата на бирачким местима, а у складу са одредбама члана 

12. и 19. Правила о начину и поступку избора и престанку мандата савета Месне заједнице Мали 

Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“ бр. 34/2017), Изборна комисија је констатовала да су 

највећи број гласова добили и да су за чланове Савета Месне заједнице изабрани следећи 

кандидати по бирачким местима: 

Бирачко место Мали Иђош 1 

 

Р.бр. 

 

Име и презиме кандидата 

 

Број гласова 

 

1 ПЕТЕР ЛУКАЧ 196 



2 ШАНДОР КАТАИ 190 

3 ГАБОР НЕМЕТ 185 

4 ЈОЖЕФ ФУЛАЈТЕР 55 

 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице. 

Бирачко место Мали Иђош 2 

 

Р.бр. 

 

Име и презиме кандидата 

 

Број гласова 

 

1 АРПАД ЦЕКУШ 211 

2 ВАЛЕНТИН ФИЛЕП 202 

3 ВАЛЕРИА ХАЛАШИ 201 

4 ЈОВО НОВАКОВИЋ 37 

5 СЛАВКО ВАСИЉЕВИЋ 27 

 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице. 

Бирачко место Мали Иђош 3 

 

Р.бр. 

 

Име и презиме кандидата 

 

Број гласова 

 

1 ОРШОЉА БОРШОДИ 

ПАЋАРЕК 

182 

2 ЛЕВЕНТЕ БЕРЕЦ 

 

180 

3 ЗОЛТАН ЊИРАДИ 175 

 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице. 

Бирачко место Мали Иђош 4 

 

Р.бр. 

 

Име и презиме кандидата 

 

Број гласова 

 

1 ТИМЕА НЕМЕТ 199 

2 РОБЕРТ КОРМОШ 196 

3 ЈОЖЕФ КОВАЛЧИК 196 

 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице. 

Бирачко место Мали Иђош 5 

 

Р.бр. 

 

Име и презиме кандидата 

 

Број гласова 

 

1 ДР. ТИБОР ДЕАК 219 



2 КАРОЉ КОВАЧ 214 

3 ЈУЛИАНА СЕЛЕШИ ВЕРЕШ 192 

4 ЈОЖЕФ БАЛАТОН 41 

 

Прва 3 кандидата улазе у Савет Месне заједнице. 

 

 

Број: И.52/2017 

У Малом Иђошу 18.12.2017 године 

 

        Председник Изборне комисије 

 

          Анико Биро с.р. 


