
На основу члана  18. тачка 10. Покрајинске скупштинске одлуке о 
избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине («Службени лист АПВ», 
број 3/2012-пречишћен текст), 

Покрајинска  изборна комисија, на седници одржаној 4.априла 2012. 
године,  даје  

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е 

у вези са  применом члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 3/2012- пречишћен текст) 

 
 

1. Чланом  11 став 1. Одлуке утврђено је да су органи за спровођење 
избора  изборне комисије и бирачки одбори, док је чланом  16. Одлуке 
утврђено да су Изборне комисије  Покрајинска изборна комисија и  изборне 
комисије изборних јединица. 

Чланом 14. став 2. Одлуке, прописано је да органи за спровођење 
избора раде у сталном и проширеном саставу. Право да одреди члана и 
заменика члана у проширени састав органа за спровођење избора има 
подносилац потврђене и проглашене изборне листе који је предложио 
најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира по 
пропорционалном изборном систему, односно предлагач кандидата који је 
поднео предлог кандидата у најмање половини од укупног броја изборних 
јединица за избор посланика по већинском изборном систему. 

2. Упутством за спровођење избора у 2012. години за избор посланика 
у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
7/2012), у поглављу IX тачка 3. је уређено да, ако општинска односно 
градска изборна комисија образована за избор одборника у скупштину 
општине односно града, врши послове изборне комисије изборне јединице за 
избор посланика у Скупштину АП Војводине, у проширени састав те комисије 
не могу се именовати представници подносилаца потврђених и проглашених 
изборних листа односно подносиоца предлога кандидата, који су већ 
именовали представнике у проширени састав према прописима о локалним 
изборима. 

3. Одредбa члана 14. став 2. Одлуке односи се на проширени састав 
Покрајинске изборне комисије, а Упутство конкретно указује да ако 
општинска односно градска изборна комисија образована за избор одборника 
у скупштину општине односно града, врши послове изборне комисије изборне 
јединице за избор посланика у Скупштину АП Војводине, у проширени састав 
те комисије не могу се именовати представници подносилаца потврђених и 
проглашених изборних листа, односно подносилаца предлога кандидата, који 
су већ именовали представнике у проширени састав према прописима о 
локалним изборима.  

У складу са наведеним, у проширени састав Изборне комисије 
изборне јединице могу се именовати представници подносиоца 
предлога кандидата, који немају  представнике у проширеном саставу 
према прописима о локалним изборима.   

4. Ово објашњење доставити Изборним комисијама изборних 
јединица и објавити на сајту Покрајинске изборне комисије. 
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