
   

   

На основу члана 17. став 1. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине (”Службени лист АПВ”, бр. 23/2014), 

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 26. децембра 2019. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

("Службени лист АПВ" број: 1/2020) 

 

Члан 1. 

 У Пословнику Покрајинске изборне комисије („Службени лист АПВ“, број: 12/16 и 61/16)  члан 
6. мења се и гласи:  

„Члан 6. 
 

Комисија ради и одлучује на седници у сталном и проширеном саставу. 

Комисију у сталном саставу чине: председник, 10 чланова комисије и њихови заменици. 

 Чланове Комисије у сталном саставу и њихове заменике именује Скупштина у складу са 
покрајинском скупштинском одлуком којом се уређује  избор посланика у Скупштину (у даљем 
тексту: Одлука).  

Комисију у проширеном саставу чини стални састав комисије и по један члан и његов 
заменик, као представници подносилаца изборних листа кандидата за посланике, које одређује 
Комисија, у складу са Одлуком.“ 

Члан 2.  

 

У члану 9. после речи: „функције“ додају се речи: „из члана 8. овог пословника, без 
посебног овлашћења, а може да“ , а после речи: „обавља“ додаје се реч:“и“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 11. став 2. после речи: „функције“, брише се тачка и додају  речи: „без посебног 
овлашћења, а може да обавља и остале послове за које га секретар Комисије овласти.“ 

Члан 4. 

У члану 12. став 4. се брише. 

Члан 5. 

У члану 13. став 1. после речи: „облику“ додају се речи: “електронским путем,“, 
реч:“најдоцније“ замењује се речју: „најкасније“, после речи: „седнице“ ставља се тачка, а речи:“ 
а по потреби, седнице се сазивају телефоном или електронским путем“ бришу се. 

У ставу 2.речи: „У току трајања изборног процеса“ замењују се речима: “У случају 
потребе“, после речи: “року“ додају се речи: “ од рока из става 1. овог члана.“, а речи „телефоном 



или електронским путем, ради поштовања рокова за извршење појединих изборних радњи“  
бришу се. 

 

Члан 6. 

У члану 14. став 3. мења се и гласи: “ На првој наредној седници Комисија ће разматрањем 
Извештаја о изјашњавању електронским путем, констатовати резултате гласања обављеног 
електронским  путем.“ 

 Став 4. се брише. 

 

Члан 7. 

 

У члану 21. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

„У рад радних група могу да буду укључени представници других органа и организација, 
ради пружања стручне помоћи. 

Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.“ 

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

 

Члан 8. 

 

У члану 22. став 1. речи: “и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену у 
изборној листи“   бришу се. 

  

Члан 9.  

 

У члану 23. после речи. „жалбу“ додају се речи:“и све потребне списе“. 

 

 

Члан 10. 

 

Члан 34. мења се и гласи:  

     „Члан 34. 

На седници Комисије води се записник. 

Записник садржи основне податке о раду на седници и то: место, дан и време одржавања 
седнице, податке о присутним и одсутним члановима и заменицима чланова Комисије, као и о 
другим присутним лицима, о дневном реду, о предлозима о којима се расправљало, са именима 
учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и 
о резултату има свих гласања на седници. 

Председник Комисије може да одлучи да ли ће се на седници Комисије водити 
стенографске белешке и вршити тонско снимање тока седнице.  

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно. 



Усвојени записник потписују председник и секретар Комисије.“  

 

Члан 11. 

Покрајинска изборна комисија ће, након ступања на снагу ове одлуке, утврдити 
пречишћен текст Пословника Покрајинске изборне комисије. 

 Члан 12. 

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

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           Милован Амиџић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


