
 
П О Д С Е Т Н И К 

за извршавање изборних радњи утврђених Покрајинском 
скупштинском oдлуком о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 

(«Службени лист АП Војводине», бр. 12/04, 20/08, 5/09 и 18/09-
промена назива акта) у спровођењу допунских избора расписаних за 

9. мај 2010. године у Изборној јединици 13 Жабаљ 
 
 

Одлуком о расписивању допунских избора за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, коју је донео председник Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине 15. марта 2010. године, утврђено је да ће се 
допунски избори за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине у Изборној јединици 13 Жабаљ, одржати 09. маја 2010. године. 

 
Изборне радње почињу да теку 29. марта 2010. године.  
 
Наредног дана од дана расписивања допунских избора за избор посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине Војводине у Изборној јединици 13 
Жабаљ,  надлежни орган ( Управа за опште послове и др. делатности) објавом 
обавештава бираче да могу предлагати упис, допуне или исправку бирачког 
списка на начин утврђен Законом. У том року бирачки списак излаже се на 
увид на уобичајеним местима (члан 10. Одлуке). 
Рок 16. март 2010. године 
 
 

 ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

1. Изборну комисију изборне јединице именује Покрајинска изборна комисија 
(члан 17. тачка 2. Одлуке). 

     Рок до 29. март 2010. године  
 

2. Покрајинска изборна комисија  утврђује да се у  допунским изборима 
користе обрасци који су прописани за спровођење избора за избор посланика 
у Скупштину АП Војводине, по већинском изборном систему, одржаних 11. маја 
2008. године, са неопходним корекцијама. (члан 29. Одлуке). 
Рок до 29. марта 2010. године 

 
3. Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује укупан број бирача 
(члан 17. тачка 14. Одлуке). 
Рок до 24. априла 2010. године до 24,00 часа 

 
4. Покрајинска изборна комисија благовремено припрема изборни материјал и 
доставља га најкасније у року од 48 часова пре дана одржавања избора, 
изборној комисији изборне јединице  (члан 63. Одлуке). 
Рок до 06. маја  2010. године до 24,00 часа 
 
5. Домаће невладине организације регистроване као организације за праћење 
избора и домаћи медији, подносе пријаву Покрајинској изборној комисији, која 
у року од 48 часова, од пријема пријаве издаје службено овлашћење. 
Пријава се подноси најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање 
избора. 
 



О издатим службеним овлашћењима Покрајинска изборна комисија 
обавештава изборну комисију изборне јединице (одељак XIV Упутства о 
спровођењу Покрајинске скупштинске Oдлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине) 
Рок до 05. маја 2010. године до 24,00 часа  
 
6. Покрајинска изборна комисија  подноси Скупштини АП Војводине Извештај 
о спроведеним резултатима избора у року од 72 часа од  затварања бирачких 
места. Извештај се обављује у „Службеном листу АП Војводине“ (члан 47 и 79 
Одлуке). 
Рок 12. мај 2010. године до 20,00 часова.  
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 13 ЖАБАЉ 

 
 

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 
 

1. Предлог кандидата подноси се Изборној комисији најкасније 15 дана пре 
дана одређеног за одржавање избора. (члан 30. Одлуке). 
Рок до 24. априла 2010. године до 24,00 часа 

 
2. Изборна комисија утврђује одмах, а најкасније у року од 24 часа по пријему 
предлога кандидата, да ли је предлог поднет у одређеном року и састављен 
према одредбама Одлуке, и ако нема недостатака решењем потврђује предлог 
(члан 31. став 1. Одлуке). 
Рок: најкасније 24 часа од пријема. 
 
Ако нађе недостатке изборна комисија ће одмах, а најкасније у року од 24 
часа позвати подносиоца предлога да у року од 48 часова отклони те 
недостатке (члан 31. став 2. Одлуке). 
Рок: најкасније 24 часа од пријема. 
 
Када подносилац предлога не отклони недостатке у року од 48 часова изборна 
комисија ће у року од 24 часа решењем одбацити предлог. (члан 31. став 3. 
Одлуке). 
Рок: 24 часа од истека рока из члана 31. став 2. Одлуке. 
 

 
ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА И ЛИСТА КАНДИДАТА 

 
1. Изборна комисија ће најкасније 5 дана по истеку рока за предлагање 
кандидата, саставити листу кандидата у изборној јединици (члан 32. став 1. 
Одлуке). 
Рок до 29. априла 2010. године до 24,00 часа 
 
2. Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање избора (члан 33. став 1. Одлуке). 
Рок до 24. априла 2010. године до 24,00 часа 

 
3. У случају одустанка од кандидатуре, у случају смрти кандидата или губитка 
бирачког права, подносилац предлога може поднети нови предлог, најкасније 
10 дана пре дана одређеног за одржавање избора (члан 33. став 3. Одлуке). 
Рок до 29. априла 2010. године до 24,00 часа 



 
4. Изборна комисија  јавно оглашава листу кандидата најкасније наредног 
дана од дана утврђивања листе кандидата и доставља је Покрајинској 
изборној комисији (члан 34. став 1. Одлуке). 
Рок до 30. април 2010. године до 24,00 часа 

 
ИЗБОР ПОСЛАНИКА 

 
1. Најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора, изборна 
комисија објављује која су бирачка места одређена у изборној јединици, 
њихове редне бројеве и подручја са којих ће бирачи гласати на тим бирачким 
местима. (члан 24. став 6. Одлуке). 
Рок до 29. априла 2010. године  
 
2. Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. (члан 21. став 4. Одлуке) 
Рок до 29. априла 2010. године  
 
3. Сваком бирачу, најкасније 5 дана пре одржавања избора, доставља се 
обавештење о дану и времену одржавања избора са бројем и адресом 
бирачког места на коме се гласа и бројем под којим је уписан у извод из 
бирачког списка. (члан 24. став 7. Одлуке) 
Рок до 04. маја 2010. године  

 
4. Изборна пропаганда путем средстава јавног обавештавања и јавних скупова 
и објављивања процене резултата избора забрањени су 48 часова пре дана 
одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места. 
(члан 23. Одлуке) 
Период од 07. маја  од 00,00 часова до 9. маја  до 20,00 часова 
 
5. Представници подносилаца предлога кандидата за посланика имају право 
увида у изборни материјал, у року од 2 дана од дана одржавања избора, у 
седишту Изборне комисије изборне јединице (члан 67. Одлуке) 
Рок до 11. маја 2010. године до 24,00 часа 

 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 
1. Најкасније у року од 8 часова од затварања бирачких места бирачки одбор 
доставља изборној комисији записник о утврђивању резултата гласања (члан 
43. став 1. Одлуке). 
Рок до 10. маја  2010. године до 04,00 часова  
 
2. Изборна комисија на основу изборних материјала свих бирачких одбора у 
изборној  јединици, утврђује резултате избора и проглашава који је кандидат 
изабран за посланика у тој изборној јединици, најкасније 48 часова по 
завршетку гласања (члан 44. Одлуке). 
Рок до 11. маја 2010. године до 20,00 часова 
 

ПОНОВЉЕНО ГЛАСАЊЕ 
 
1. Ако ни један од кандидата у првом кругу гласања не добије потребну 
већину утврђену чланом 45. став 1. Покрајинске Скупштинске одлуке о избору 
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, гласање се понавља 
у року од 15 дана (члан 45. став 2. Одлуке). 
Рок  23. мај  2010. године   



 
2. На поновљеном гласању изборна комисија на основу изборних материјала 
свих бирачких одбора у изборној јединици, утврђује резултате гласања о 
избору посланика у тој изборној јединици, најкасније 48 часова по завршетку 
гласања. 
Рок до 25. маја  2010. године до 20,00 часова 
 
3. Када је више кандидата добило једнак и истовремено највећи број гласова и 
на поновљеном гласању, гласање се понавља у року од 8  дана све док један 
кандидат не добије највећи број гласова (члан 45. став 7. Одлуке) 
Рок  30. мај 2010. године 
 
4. Представници подносилаца предлога кандидата за посланика имају право 
увида у изборни материјал, у року од два дана од дана одржавања избора, у 
седишту Изборне комисије изборне јединице (члан 67. Одлуке) 
Рок до 25. маја 2010. године до 24,00 часа 
 
 

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
 
1. Приговор се подноси у року од 24 часа од доношења одлуке односно, 
извршења радње коју подносилац приговора сматра неправилном, односно од 
када је учињен пропуст. (члан 82. став 3. Одлуке). 
 
2. Изборна комисија доноси решење у року од 48 часова од пријема приговора 
и доставља га подносиоцу приговора. (члан 83. став 1. Одлуке). 

 
3. Жалба Управном суду-Одељење у Новом Саду, против решења изборне 
комисије којим је одбачен или одбијен приговор, па и оног којим је усвојен 
приговор, подноси се преко изборне комисије  у року од 48 часова од пријема 
решења. (члан 84. став 2. Одлуке). 
 
4. Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа по пријему жалбе, достави 
Управном суду-Одељење у Новом Саду жалбу и све потребне списе. (члан 84. 
став 3. Одлуке) 
 
5. Одлука по жалби донеће се најкасније у року од 48 часова од пријема 
жалбе са списима. (члан 85. став 1. Одлуке). 
 
6. Ако суд усвоји жалбу, одговарајућа изборна радња, односно избор, 
поновиће се у року од 10 дана. (члан 85. став 2. Одлуке) 

 
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 
   Број: 013-12/2010 
   У Новом Саду, 00. марта 2010. године. 
 
 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Дарко Рудић,с.р. 

 
 


