
  
  

   

На основу члана 47. ст. 5. и 6. 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 утврђивања положаја 
коалиције политичких странака националних мањина, на предлог Коалиције: 
“КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“, који је поднело овлашћено лице  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 утврђивању положаја коалиције политичких странака националних мањина  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Коалиција: „КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“, као подносилац Изборне 
листе под називом Чедомир Јовановић - КОАЛИЦИЈА ЗА МИР (БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА 
СТРАНКА/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА), има положај 
Коалиције политичких странака националних мањина, у смислу члана 47. став 5. 
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине,  на изборима за  посланике у Скупштини Аутономне покрајине 
Војводине  расписаним за 21. јун 2020. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

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.   
 Приликом подношења Изборне листе, подносилац наведене Изборне листе је, у 
складу са чланом 47. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине,  доставио и предлог да му се утврди 
положај коалиције политичких странака националних мањина, уз који је доставио и 
копије Статута, Програма, оснивачких аката и решења Министарства државне управе и 
локалне самоуправе о упису у регистар политичких странака, као странака националних 
мањина. 
 Увидом у Извод из Регистра политичких странака,  као и  Статут, Програм и  
оснивачке акте политичких  странака које чине коалицију,  Комисија је утврдила да је 
БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА/ BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA политичка странка 
бошњачке националне мањине, као и да је СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА политичка странка 
црногорске националне мањине, те закључила да Коалиција: “КОАЛИЦИЈА ЗА МИР“ 
испуњава услове да јој се утврди положај коалиције политичких странака националних  
мањина, у смислу члана 47. ст. 5. и 6.   Покрајинске скупштинске одлуке о избору 
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, као Коалицији политичких 



  
  

   

странака чији је основни циљ представљање и заступање интереса бошњачке и 
црногорске националне мањине и заштита и побољшање права њихових припадника. 
 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. 

102 Број: 013-64-2/2020-01  
Нови Сад, 07. јун 2020.године  

       
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
 Милован Амиџић,ср. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


