
    

  

 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 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:  
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 „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).“ 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

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

15. јуна 2020. године. “ 

 

Члан 8. 

 
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“. 

 

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. 
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Члан 12.  
 
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. 

 
Пречишћен текст биће објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине 

Војводине“. 
 

Члан 13. 

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

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

     ПРЕДСЕДНИК 
 Милован Амиџић,ср.  
 
 
 
 

 


