
На основу члана 34. алинеја 11. и члана 35. став 2. Статута Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 17/09),  

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24.јануара 
2012. године, донела је 

 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.  

У Покрајинској скупштинској одлуци о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 12/04, 20/08, 05/09, 
18/09 - промена назива акта и 23/2010) у члану 21. став 5. мења се и гласи: 

„Када се истовремено одржавају и избори за народне посланике Народне скупштине 
или избори за одборнике у скупштину општине односно града, послове бирачких 
одбора на спровођењу избора за посланике у   Скупштину могу да обављају одбори 
образовани за изборе за народне посланике Народне скупштине или изборе  за 
одборнике у скупштину општине односно града, уколико се то одреди актом 
Покрајинске изборне комисије.“ 

Члан 2.  

У члану 55. став 3. мења се и гласи: 

„На изборној листи од свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, 
друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат који је 
припадник мање заступљеног пола на листи. "  

Члан 3.  

Члан 76. мења се и гласи: 

„Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се кандидатима с те 
листе, у складу са одредбама ове одлуке. 

Покрајинска изборна комисија ће најкасније у року од десет дана од дана 
утврђивања резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити 
кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе. 

Покрајинска изборна комисија издаје посланику уверење да је изабран.  

Кандидат коме је додељен мандат, у складу са одредбама става 2. овог члана, може 
пре верификације мандата да поднесе изјаву о неприхватању мандата Покрајинској 
изборној комисији. Изјава о неприхватању мандата мора бити оверена у  органу 
надлежном за оверу потписа и поднета лично у року од три дана од дана овере. 

У случају из става 4. овог члана, Покрајинска изборна комисија мандат додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат 
посланика.  

У случају из става 4. овог члана, уколико је изјаву о неприхватању дао кандидат с 
коалиционе изборне листе, Покрајинска изборна комисија мандат додељује првом 
следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат, а који је 
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припадник исте политичке странке. Уколико таквог нема, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен 
мандат посланика.“ 

Члан 4. 

Члан 78. мења се и гласи: 

„У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека времена на које је 
изабран престане мандат, он се додељује новом посланику, на начин утврђен овим 
чланом. 

У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека времена на које је 
изабран престане мандат, он се додељује првом следећем кандидату са исте изборне 
листе коме није био додељен мандат посланика.  

Кад посланику који је изабран са коалиционе изборне листе пре истека времена на 
које је изабран престане мандат, он се додељује првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није био додељен мандат, а који је  припадник исте политичке 
странке. Уколико таквог нема, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте 
коалиционе изборне листе коме није био додељен мандат посланика. 

Кандидату коме је био додељен мандат посланика, а коме је мандат престао због 
преузимања функције члана Покрајинске владе, мандат се поново додељује у истом 
сазиву Скупштине под условима:  

- да је кандидату престала функција члана Покрајинске владе;  

- да постоји упражњено посланичко место које припада истој изборној листи;  

- да је Покрајинској изборној комисији кандидат поднео захтев за доделу мандата 
посланика.  

Кад посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран у случајевима 
из става 1. овог члана, а на изборној листи с које је посланик био изабран нема 
кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, он припада 
подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио 
мандат. 

Мандат новог посланика траје до истека мандата посланика коме је престао мандат. 

У случајевима из ст. 2, 3. и 5. овог члана, пре утврђивања мандата, од кандидата се 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.“ 

Члан 5. 

У члану 80. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

„Посланик лично подноси оставку, оверену у органу надлежном за оверу потписа, 
председнику Скупштине, у року од три дана од дана овере."  

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.  

                                            Члан 6. 

Овлашћује се Одбор за прописе да утврди пречишћен текст Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине. 
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Члан 7.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине".  

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

01 Број:013-4/04 
Нови Сад, 24.јануар 2012.године 
 
 
  
 ПОТПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
   Бранимир Митровић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


