
      

На основу члана члана 15. став 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору 

посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 23/14, 

12/20, 14/20 -аутентично тумачење и 25/0), разматрајући предлог кандидата за члана и 

заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије који је поднео овлашћено 

лице у име  Коалиције: „КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“, од 10. јуна 2020.године  

Покрајинска изборна комисија, Владике Платона бб,Нови Сад, 11. јуна 2020. године у  

10,00 часова,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Михајло Велашевић, дипломирани правник из  Врбаса постаје члан, а      

Нина Јојић, дипломирани правник из Новог Сада, заменик члана Покрајинске изборне комисије 

у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе број 8. 

Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA 

GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА), на изборима за посланике у Скупштину 

Аутономне покрајине Војводине, расписаним за  21. јун 2020. године. 

 

Образложење 

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној дана 07. јуна 2020. године 

донела Решење о проглашењу Изборне листе  број  8. Чедомир Јовановић – КОАЛИЦИЈА ЗА 

МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА 

ЦРНОГОРАЦА), са 65 кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, за 

изборе расписане за 21. јун 2020. године.  

Покрајинска изборна комисија је, у складу са чланом 15. став 1., а у вези са чланом 14. и 

17. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 

покрајине Војводине, на седници одржаној 07. јуна 2020. године донела Решење којим је 

утврдила да подносилац наведене изборне листе испуњава услове за одређивање члана и 

заменика члана у проширени састав Покрајинске изборне комисије, с обзиром да је 

предложио најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира. 

Дана 10. јуна 2020. године, овлашћено лице подносиоца изборне листе доставио је 

Покрајинској изборној комисији предлог кандидата за члана и његовог заменика у проширени 

састав Покрајинске изборне комисије. 

Разматрајући поднет предлог који је потпун и поднет благовремено, Покрајинска 

изборна комисија је решила као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор 

Покрајинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења. 
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У Новом Саду, 11. јуна  2020. године 
 

 

 

  
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
                 Рајко Маринковић, с.р. 

  


