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OPШTI DEO

470.
На основу члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о избору
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/14, 12/20, 14/20-аутентично тумачење и
25/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана
4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна
скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),
Покрајинска изборна комиисја, на седници одржаној
11. маја 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ
3. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора
за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ,
расписаних 3. марта 2020. године, почев од дана доношења овог
решења.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи
у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, бр. 23/14, 12/20, 14/20-аутентично тумачење и 25/20) и
Упутством за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. арпил 2020. године („Службени лист АПВ”, број 16/20).
4. Покрајинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Скупштине Аутономне
покрајине Војводине.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине “.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
102 Број: 013-42/2020-01
У Новом Саду, 11. маја 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Милован Амиџић,ср.

471.
На основу члана 17. тачка 8. Покрајинске скупштинске одлуке
о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 23/14, 12/20, 14/20-аутентично тумачење и 25/20) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада
уз супотпис председника Републике донела за време ванредног
стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20)
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 11. маја
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Упутству за спровођење избора за посланике у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020.
године (“Службени лист АПВ”, број 16/20), у називу Упутства,
речи: „26. АПРИЛ“ замењују се речима: „21. ЈУН“.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
(у даљем тексту:покрајински избори), који су Одлуком о измени
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 26/20)
расписани за 21. јун 2020. године.“
Члан 3.
У члану 16. речи: “ 10. априла 2020. године у 24 часа”, замењују
се речима: “ 5. јуна 2020. године у 24 часа. “
Члан 4.
У члану 22. став 1. тач. 7) и 8), став 2. тач. 7) и 8), став 3. тач.
8) и 9) и став 4. тач. 9) и 10) речи: „ако је овера извршена“ и речи
„ на територији градова/општина где нису именовани јавни бележници“,бришу се.
Члан 5.
У члану 24. став 1 мења се и гласи:
„Потписи бирача који подржавају изборну листу на Обрасцу
6/ПИК2020 оверавају се у складу са законом и Покрајинском
скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/14,
12/20, 14/20-аутентично тумачење и 25/20).“

11. мај 2020.
Члан 9.

У члану 42. став 1. речи: „ 20. априла 2020. године, “, замењују
се речима: „ 15. јуна 2020. године, “.
Члан 10.
У члану 43. став 1. речи: „ 15. априла 2020. године, “, замењују
се речима: „ 10. јуна 2020. године, “.
Члан 11.
У обрасцима из члана 48. тач. 8) до 12) и тачке 18) до 21) речи:
„26.април“ замењују се речима:“21. јун“.
У обрасцу из члана 48. тачка 22) речи:“одржаних 26. априла
2020.године“ бришу се.
Обрасци из члана 48. тач. 1) до 7) (обрасци за подношење изборне листе), тач.13) до 17) и тачка 23 остају на правној снази у
непромењеном облику.
Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана су у прилогу и саставни су део
ове одлуке.
Члан 12.

Члан 6.

Овлашћује се секретар Комисије да утврди пречишћен текст
Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године.

У члану 25. став 4. речи: „15. априла 2020. године у 24 часа. “,
замењују се речима: „10. јуна 2020. године у 24 часа. “

Пречишћен текст биће објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 7.

Члан 13.

У члану 29. став 2. речи: „ 20. априла 2020. године.“, замењују
се речима: „ 15. јуна 2020. године. “

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 8.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

У члану 39. ст. 1. и 3. речи: „22. априла 2020. године“, замењују
се речима: „ 17. јуна 2020. године “ и ставу 4. речи: „ 23. априла
2020. године “, замењују се речима : „ 18. јунa 2020. године“.

102Број: 013-19-1/2020-01
У Новом Саду, 11. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Милован Амиџић,ср.

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ИЗЈАВА
О НАМЕРИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

На изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине који су расписани за 21. јун 2020. године

(назив политичке странке/коалиције/групе грађана)

ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

У ______________________, _________________________
(место)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ1
________________________________
(потпис)

(име и презиме)

1

Заступник подносиоца изборне листе или лице овлашћено за подношење изборне листе (из обрасца 2)
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11. мај 2020.
ОБРАЗАЦ

На основу члана 34. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/14, 12/20 и 14/20-аутентично тумачење),
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној __________, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
I
Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, за изборе
расписане за 21. јун 2020. године, и то:
1. _________________________________________________________________
(назив изборне листе)
Кандидати на изборној листи су:
1) _____________,
(име и презиме)

_____________,
(година рођења)

__________________,
(занимање)

_____________________________________________,
(пребивалиште)
(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате као под 1))
II
Oво решење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: ____________
У Новом Саду, _______________
(датум)

ПРЕДСЕДНИК
______________________
М.П.

(потпис)
______________________
(име и презиме)

9

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. _______________________________________________________________________
(назив изборне листе)

_____________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама, истим редоследом као на збирној изборној
листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

М. П.
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11. мај 2020.
ОБРАЗАЦ
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КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

За гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 21. јун 2020. године, бирачки одбор
на бирачком месту број ____ у општини/граду____________________________________________________________
(назив општине / града )
примио је кутију за гласање.
Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место______________________________________, уписаног у извод
из бирачког списка (име и презиме бирача)
за гласање на изборима за посланике у Скупшину Аутономне покрајине Војводине под редним бројем ____, утврђено да је гласачка
кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност и тајност садржине гласачких листића.

У _______________, ________________, ____________,
(место)
(дан, месец, година)
(време)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО

БИРАЧКИ ОДБОР1

НА БИРАЧКО МЕСТО

_______________________
(потпис)

__________________________________
(име и презиме и потпис председника)

_______________________
(име и презиме)

1. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

		

2. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

1
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови, односно заменици
чланова бирачког одбора

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА1

Потврђује се да је
________________________________,
(име и презиме)
_________________________
(ЈМБГ)
са пребивалиштем у
________________________________________
(место)
__________________________________________________________
(адреса стана)
уписан у извод из бирачког списка под редним бројем _____
за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
расписаним за 21. јун 2020. године, на бирачком месту број _____,
у општини/граду _______________________________
(назив општине / града)
и да има изборно право.

У______________________, ___________________
(место)

(датум)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________

________________________

(потпис)

(потпис)

________________________

________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

1
НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора пре одласка повереника бирачког одбора код бирача који
гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору
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ПРИЈАВА
ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА
ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Удружење _______________________________________________________________
(назив удружења)
_________________________________________________________________________
(седиште и адреса удружења)
_________________________________________________________________________
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште)
подноси пријаву за праћење рада:
1.

Покрајинске изборне комисије

У ___________________, _____________
(датум)
(место)

Заступник Удружења
_______________________________
(потпис)
________________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Уз пријаву се прилаже извод из Регистра удружења код Агенције за привредне регистре и списак лица пријављених за
домаће посматраче рада органа за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине, у писменој и електронској форми, на
Обрасцу 19

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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СПИСАК
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Ред.
број

Име и презиме

Број личне карте и орган који је издао личну карту

1.
(навести сва лица, према одредницама из ове табеле)

У ________________, ___________________
(место)
(датум)

Заступник удружења
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Списак се обавезно доставља у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан
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ОБРАЗАЦ
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ПРИЈАВА
СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА
ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

_________________________________________________________________________
(назив међународне и стране организације или удружења)
__________________________________________________________________________________
(седиште и адреса подносиоца пријаве)
__________________________________________________________________________________
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште)
подноси пријаву за праћење рада:
1.

Покрајинске изборне комисије

У ___________________, _____________
(датум)
(место)

Овлашћени заступник
_____________________
(потпис)
_____________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Уз пријаву се доставља списак лица пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење избора за посланике, као
и списак евентуалних преводилаца, на Обрасцу 21
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СПИСАК
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Ред.
број

Име и презиме

Број пасоша и држава која је издала пасош

1.
(навести сва лица, према одредницама из ове табеле)
У пратњи наведених лица биће преводиоци, и то:
Ред.
број

Име и презиме

Број пасоша и држава која је издала пасош
или
број личне карте и орган који је издао личну карту1

1.

У ________________, ____________________
(место)
(датум)

Овлашћени заступник
_______________________
(потпис)
_______________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА 1: Уз списак се достављају и фотокопије прве стране пасоша пријављених посматрача, односно преводилаца-страних
држављана
НАПОМЕНА 2: Списак се обавезно доставља у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде
истоветан

1

У зависности од тога да ли је преводилац страни или држављанин Републике Србије

21
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1.

Седница Покрајинске изборне комисије почела је у ____________ часова, _________________ 2020. године, у згради Скупштине АП Војводине у Новом Саду, Владике Платона бб.

2.

Седници Комисије присуствују:

1)

(име и презиме председника Комисије)

2)

(име и презиме члана Комисије)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије, као под 2)

3.

Комисија је утврдила да је:

- од укупно

бирачких одбора у АП Војводини примила изборни материјал од
(број)

бирачких одбора;
(број)

4.

Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
АП Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
(4. Због битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине,
Комисија је поништила гласање на укупно _________ бирачких места, и то:
(број)
1. број

(ред. број)

у општини/граду

(назив општине/града)

и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови
5.

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:

2020. године.)
(датум)

- да је за изборе предато укупно гласачких листића:
- да је остало неупотребљено гласачких листића:
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:
- да је, према изводима из бирачког списка
на изборима изашло бирача:
- што износи: ........................................................ _________%_________
- да је, према изводима из бирачких спискова
на изборима гласало бирача:
- што износи:
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама:

%
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- да је било неважећих гласачких листића:
- да је било важећих гласачких листића:
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Ред. Бр.

Број гласова
које је добила
изборна листа

Назив изборне листе

Број мандата
које је добила
изборна листа

1.
(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића)

6.

Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника)
Примедбе су:

7.

Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу АП Војводине“.

8.

Покрајинска изборна комисија је завршила рад

2020. године у

часова.

(датум)

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар Покрајинске изборне комисије

(потпис - име и презиме)

Председник Покрајинске изборне комисије

(М.П.)

(потпис - име и презиме)

ЧЛАНОВИ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1)

(потпис - име и презиме)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије као под 1)).
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472.
На основу члана 17. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке
о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:23/14, 12/20, 14/20-аутентично
тумачење и 15/20) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног
стања и које је Народна Скупштина потврдила („Службени гласник РС ”, број 65 /20).
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 11. маја
2020. године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења
избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист
АПВ”, број:15/20);
- Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора
за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине

Ред.
број

11. мај 2020.

(„Службени лист АПВ“, број: 26/20);
– Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:23/14, 12/20, 14/20-аутентично тумачење и
25/20 );
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11);
– Законом о финансирању политичких активности
(„Службени гласник РС“, бр.43/11 и 123/14 и 88/2019);
– Упутством за спровођење избора за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26.
арпил 2020. године („Службени лист АПВ“, број: 16/20) и Одлуком о изменама и допунама Уптства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. арпил 2020. године, 102 број: 013-19-1/2020-01 од 11.
маја 2020. године
2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број: 26/20), ступила је на снагу даном објављивања
10. маја 2020. године.
Одлуком је одређено да ће се избори за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржати 21. јуна 2020. године.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Радња

Рок

`1. Прописивање облика и садржаја образаца

1.1.

Покрајинска изборна комисија прописује облик и садржај обрасца за потпис бирача
који подржавају изборну листу и ставља их на располагање учесницима у изборима 9. март 2020.године
у 24 часа
у року 5 дана од дана утврђеног за почетак изборних радњи
(члан 31. став 1.Одлуке)
2. Проширени састав Покрајинске изборне комисије

2.1.

Покрајинска изборна комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе
испуњава услове за одређивање свог члана и његовог заменика у проширени састав
у року од 48 часова од проглашења
Покрајинске изборне комисије
изборне листе

2.2.

(члан 15. став 1. Одлуке)
Покрајинска изборна комисија доставља подносиоцу изборне листе, на адресу
означену у изборној листи, решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова
за одређивање свог члана и његовог заменика у проширени састав Покрајинске
изборне комисије

2.3.

(члан 15. став 2. Одлуке)
Подносилац изборне листе доставља Покрајинској изборној комисији предлог
кандидата за члана и заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне
комисије

2.4.
2.5.

у року од 24 часа од доношења решења

у року од 48 часова од пријема решења о
испуњењу услова

(члан 15. став 3. Одлуке)
Представник подносиоца изборне листе постаје члан Покрајинске изборне комисије
у року од 24 часа од доношења решења
у проширеном саставу (члан 15. став 4. Одлуке)
-даном повлачења изборне листе
(члан 29. став 2. Одлуке) или даном
Престанак права на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије
утврђивања резултата избора (члан 52.
Одлуке)
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3. Изборна листа
3.1.

Изборна листа се доставља Покрајинској изборној комисији најкасније 15 дана пре
дана одређеног за одржавање избора

5. јуни 2020. године до 24 часа

(члан 26. став 1. Одлуке и члан 16. Упутства)
одмах по пријему изборне листе
и одговарајуће документације, а
најкасније у року до 24 часа од пријема
изборне листе

Проглашење изборне листе
3.2.
(члан 32. став 1. Одлуке)
3.3

3.4.

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа није поднета
благовремено, донеће решење о њеном одбацивању
(члан 33. став 1. Одлуке)
Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа садржи недостатке
који су сметња за проглашење, у складу са одлуком, донеће закључак којим се
подносиоцу налаже да отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се
подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања
недостатака.
(члан 33. став 2. Одлуке)
Отклањање недостатака изборне листе

3.5.

3.6.

(члан 33. став 2. Одлуке)
Кад Покрајинска изборна комисија утврди да недостаци изборне листе нису
отклоњени или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће решење којим се
одбија проглашење изборне листе

по пријему изборне листе

у року од 24 часа од пријема изборне
листе

најкасније у року од 48 часова од
достављања закључка
У наредна 24 часа од када је подносилац
требао да отклони недостатке изборне
листе

(члан 33. став 3. Одлуке)
Повлачење изборне листе
3.7.

до дана утврђивања збирне изборне листе
(члан 29. став 1. Одлуке)
Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном листу АПВ”

3.8.
(члан 34. Одлуке и члан 25. Упутства)
Право увида у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих
3.9.
(члан 34. став 4. Oдлуке)

до дана утврђивања збирне изборне
листе, односно најкасније 9. јуни 2020.
године у 24 часа
10. јуни 2020.године
до 24 часа
у року од 48 часова од дана објављивања
збирне изборне листе, односно до 12.
јуни 2020.године до 24 часа

4. Јединствени бирачки списак

4.1.

Наредног дана од дана расписивања избора за посланике у Скупштину АП
Војводине надлежни орган објавом обавештава бираче да могу предлагати упис,
допуне или исправку бирачког списка на начин утврђен Законом

од 4. марта 2020. године

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и члан 10. Одлуке)
Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује укупан број бирача
4.2.

(члан 17. Закона о јединственом бирачком списку и члан 17.тачка 12. Одлуке), 15
дана пре дана одржавања избора

најкасније 6. јуни 2020. године до 24
часа
18. јуни 2020. године до 24 часа

4.3.

Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује коначан број бирача 48 сати
пре дана одржавања избора
(члан 20. Закона о јединственом бирачком списку и члан 17. тачка 12. Одлуке)
5. Финансирање трошкова изборне кампање

5.1.

5.2.

Политички субјект, приликом подношења изборне листе, даје изјаву уколико жели
приликом подношења изборне листе
да користи средства из јавних извора за финансирање трошкова изборне кампање
Политички субјект је дужан да отвори посебан рачун, након расписивања избора, а
пре проглашења збирне изборне листе
након расписивања избора, а пре
проглашења збирне изборне листе
(члан 24. став 2. Закона о финансирању политичких активности)
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Политички субјект је дужан да положи изборно јемство у висини средстава која су
му распоређена у року од три дана од проглашења збирне изборне листе

13. јуни 2020. године до 24 часа

(члан 25. став 3. Закона о финансирању политичких активности)
6. Посматрачи
6.1.

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада Покрајинске изборне комисије – страни
посматрачи,

10. јуни 2020. године

(члан 43. Упутства)
Подношење пријаве за праћење рада Покрајинске изборне комисије – домаћи
посматрачи,
15. јуни 2020.године

(члан 42 Упутства)
7. Спровођење избора

7.1.

7.2

7.3.

Најкасније десет дана пре дана избора Покрајинска изборна комисија објављује
бирачка места, њихове редне бројеве и подручја са којих ће бирачи гласати на тим
местима
(члан 22. став 6. Одлуке)
Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора
(члан 19. став 4. Одлуке)
Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора, најкасније
5 дана пре дана одржавања избора
(члан 22. став 7. Одлуке и члан 29. Упутства)
Предаја изборног материјала радним телима пре гласања

10. јуни 2020. године до 24 часа

10. јуни 2020.године до 24 часа

15. јуни 2020.године
17. јуни

7.4.
(члан 39. Упутства)
Предаја изборног материјала бирачким одборима од стране радних тела
7.5.

7.6.

2020. године до 24 часа
18. јуни 2020. године до 24 часа

(члан 35. Одлуке и члан 39. Упутства)
Забрана изборне пропаганде, 48 часова пре дана одржавања избора и на дан
одржавања избора до затварања бирачког места
(члан 21. Одлуке)
Отварање бирачких места и гласање

Од 18. јуна 2020. године у 24 часа до
затварања бирачких места 21. јуна 2020.
године у 20 часова
21. јуни 2020. године

7.7.
од 7 до 20 часова
8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног
материјала Покрајинској изборној комисији, најкасније у року од 18 часова од
затварања бирачког места

22. јуни 2020. године у 14 часова

(члан 44. Одлуке)
Утврђивање и објављивање резултата избора у Покрајинској изборној комисији , у
року од 96 часова од затварања бирачких места
8.2.

8.3.

25. јуни 2020.године
у 20 часова

( члан 52. Одлуке)

Увид у изборни материјал у просторијама Покрајинске изборне комисије, у року од
два дана од дана одржавања избора

23. јуни 2020. године у 24 часа

(члан 39. став 2. Одлуке)
9. Заштита изборног права
Подношење приговора Покрајинској изборној комисији
9.1.
(члан 55. став 3. Одлуке)
Доношење и достављање решења по приговору
9.2.
(члан 56. став 1. Одлуке)

у року од 24 часа од часа кад је донета
одлука, извршена радња или учињен
пропуст
у року од 48 часова од часа пријема
приговора

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Ред.
број

Број 27 - Страна 1177

Радња

Рок

Жалба Управном суду против решења Покрајинске изборне комисије по приговору
9.3.

у року од 48 часова од пријема решења
(члан 57. став 2. Одлуке)
Достављање жалбе и свих списа Управном суду

9.4.

9.5.

у року од 24 часа од пријема жалбе
(члан 57. став 3. Одлуке)
Ако суд усвоји жалбу, одговарајућа радња, односно избор, поновиће се најкасније
за десет дана

Најкасније за десет дана од дана
доношења одлуке суда

(члан 58. Одлуке)
10. Додела мандата и издавање уверења о избору за посланика

10.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи,
почев од првог кандидата са листе, у року од десет дана од дана утврђивања
резултата избора

5. јули 2020.године до 24 часа

(члан 49. став 2. Одлуке)
Издавање уверења о избору за посланика
одмах по додели мандата

10.2.
(члан 49. став 3. Одлуке)
11. Извештавање Скупштине АП Војводине
Подношење извештаја Скупштини АП Војводине о спроведеним изборима
11.1.

одмах по додели мандата
(члан 17. тачка 11. Одлуке)

Овај роковник објавити у «Службеном листу Аутономне покрајине Војводине “
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
102Број:013-20 -1/2020-01
У Новом Саду, 11. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Милован Амиџић,ср.

Страна 1178 - Броj 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. мај 2020.

11. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 27 - Страна 1179

Страна 1180 - Броj 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. мај 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
470.

471.

472.

Решење о наставку спровођења изборних радњи у
поступку избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних 3. марта
2020. године;
Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. април
2020. године (“Службени лист АПВ”, број 16/20);
Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21.
јун 2020. године.

1161

1161

1174
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