На основу члана 17. став 1. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 23/14), а у вези са чланом 3. став 1. тачка 1.
Упутства о унутрашњем реду у згради Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 18 Број:020 -23/09 од 28.
септембра 2009. године,
Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 07. новембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ЛЕГИТИМАЦИЈИ
ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Овом одлуком уређују се облик, садржина, начин издавања и евидентирања легитимације за председника,
чланове и секретара Покрајинске изборне комисије и њихове заменике (у даљем тексту: чланови Комисије) и
поступак у случају губитка легитимације.
2. Легитимацију чланови Комисије користе за идентификацију при уласку у зграду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, у којој је седиште Комисије, у складу са Одлуком и Упутством о унутрашњем реду у
згради Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
3. Садржина легитимације се исписује на српском језику ћириличким писмом.
На лични захтев члана Комисије, име и презиме на легитимацији истовремено са српским језиком исписаним
ћириличким писмом, исписаће се и на једном од језика и писма националних мањина-националних заједница
у складу са Статутом Аутономне покрајине Војводине.
4. Легитимација је израђена као пластифицирана картица беле боје, димензије 90x50 милиметара, док је текст
утиснут на картици, црне боје.
На предњој страни легитимације у горњем левом углу налазе се грб Републике Србије и десно од њега грб и
традиционални грб Аутономне покрајине Војводине, у боји, а у висини ова три грба са десне стране је текст:
«Република Србија, Аутономна покрајина Војводина», а испод грбова је текст:«ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА». На дну картице, у равни са грбовима је фотографија члана Комисије. Десно од фотографије члана
Комисије одштампано је име и презиме, испод имена функција, а испод текст: легитимација број:---. У десном
доњем углу картице је потпис председника Комисије као и печат Покрајинске изборне комисије.
5. Евиденција о издатим легитимацијама води се у служби Комисије.
Евиденција садржи редни број, име и презиме, датум издавања и рубрику за напомене.
6. Уколико члан Комисије изгуби, оштети или на други начин остане без легитимације, дужан је да обавести
секретара Комисије о потреби издавања нове легитимације.
7. Запосленима у Служби Скупштине АП Војводине који обављају стручне и административне послове за
потребе Комисије издаје се легитимација која садржи текст: Покрајинска изборна комисија, име и презиме
запосленог, служба Комисије.
8. О спровођењу ове одлуке стараће се секретар Комисије.
9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о легитимацији чланова Покрајинске изборне
комисије број:013-27/09 од 20.октобра 2009. године.
10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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