
   

На основу члана 32. став 1. 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 ),  у поступку проглашавања Изборне 
листе, коју је у име Коалиције: „КОАЛИЦИЈЕ ЗА МИР“, поднело овлашћено лице,  дана 
05. јуна 2020. године  у 22,55 часова,    

Покрајинска изборна комисија, Владике Платона бб, Нови Сад,  на седници 

одржаној дана 07. јуна 2020.  године у   19, 00 часова, донела је 

 
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА 

ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА) 

   
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа  

 
Чедомир Јовановић - КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА 
СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА) 
_____________________________________________________________ 
(назив изборне листе са именом и презименом лица носиоца изборне 

листе – ако је одређен) 
 
коју је поднела 

Коалиција: „КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“ 
____________________________________________________________ 

 (назив политичке странке, коалиције, групе грађана) 
 

за изборе посланика у Скупштину Aутономне покрајине Војводине, расписане за 21. јун 

2020. године, под редним бројем 8. 

Образложење  

Покрајинска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име  
Коалиције: „КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“, дана 05. јуна 2020. године у 22,55 часова 
благовремено поднело Изборну листу под називом Чедомир Јовановић - КОАЛИЦИЈА 
ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА 
ЦРНОГОРАЦА), са 65 кандидата за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године. 

Покрајинска изборна комисија је на 31. седници одржаној 06. јуна 2020. године, 
донела Закључак 102 Број: 013-64-1/2020-01 године  о отклањању  недостатака  
Изборне листе Чедомир Јовановић - КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА 

СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА), којим је подносиоцу 
Изборне листе наложено да отклони недостатке тако што ће Покрајинској изборној 
комисији  доставити  Изборну листу кандидата  за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине са исправкама наведеним у Закључку, документацију за 
кандидате која је недостајала (уверење о држављанству за пет кандидата, потврду о 
пребивалишту за једног кандидата), као и копије оснивачких аката политичких странака 
које чине Коалицију. 



   

  Покрајинска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице подносиоца 
Изборне листе  у складу са наведеним Закључком  о отклањању  недостатака,  дана 07. 
јуна 2020 године у 13,49 поднело благовремено и уредну Изборну листу са исправкама 
и отклоњеним недостацима у писаној и електронској форми, у смислу члана 26. 
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, као и документацију која је недостајала.  

Утврђено је да је, уз Изборну листу приложена сва прописана документација у 
складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Одлуке) и чланом 22. став 2.  Упутства 
за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 
расписаних за 21. јун 2020. године, да је правно ваљана, као и да Изборна листа 
испуњава услове из члана 27. став 3. Одлуке у погледу заступљености мање 
заступљеног пола на Изборној листи кандидата. 

 Комисија је утврдила да су испуњени услови и у погледу потребног броја 
правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају Изборну листу кандидата, у 
смислу члана 25. став 3. Одлуке. 

У складу са наведеним  Покрајинска изборна комисија је донела решење 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. 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

102 Број:013-64 -3/2020-01   

Нови Сад, 07. јун 2020.године   

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

 Милован Амиџић,ср.                                                                                                            

   


