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На основу члана члана 17. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке о избору 
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 
23/14), члана 38. Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени лист АПВ“, број 
15/16), а у вези са Одлуком о одређивању послова које обављају радна тела 
Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени лист 
АПВ“, број 17/16),  

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 07. априла 2016. године, 
донела је 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ КООРДИНАТОРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 1. 

Овлашћују се чланови и заменици чланова Покрајинске изборне комисије (у 
даљем тексту: Комисија) да, као координатори Комисије, у име Комисије обављају 
радње које су везане за организацију и припрему избора за посланике у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године, а посебно у 
вези са пријемом и достављањем изборног материјала пре и после гласања, на 
територији управног округа, и то:  

1) за територију Севернобачког управног округа, који обухвата град Суботицу и 
општине Бачка Тополa и Мали Иђош: 

- Вања Ковачевић Каназир; 

- Лука Јововић; 

- Борис Бајић; 

- Озрен Симјановски. 

2) за територију Средњoбанатског управног округа, који обухвата град 
Зрењанин и општине Житиште, Новa Црњa, Нови Бечеј и Сечањ: 

- Рајко Маринковић; 

- Александар Миловановић; 

- Славко Жива. 

3) за територију Севернобанатског управног округа, који обухвата град Кикинду 
и општине Адa, Кањижа, Нови Кнежевац, Сентa и Чокa: 

- Владимир Рајић; 

- Ђура Влашкалић; 

- Милан Милутин. 
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4) за територију Јужнобанатског управног округа који обухвата и градове Вршац 
и Панчево и општине Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово и 
Пландиште: 

- Гордана Керац; 

- Љубомир Јокић; 

- Емина Мујови. 

5) за територију Западнобачког управног округа који обухвата град Сомбор и 
општине Апатин, Кулa и Оџаци: 

- Даница Вигњевић; 

- Маријан Петровић; 

- Миле Калембер. 

6) за територију Јужнобачког управног округа и то: 

а) за град Нови Сад 

-Милорад Гашић; 

-Јелена Злојутро; 

-Влатко Ратковић; 

-Никола Бањац; 

-Александар Ивков. 

б) за општине Бач, Бачка Паланка и Бачки Петровац: 

- Марко Пекић; 

- Золтан Мужика- Тот; 

- Милица Торњански; 

-Милован Амиџић. 

в) за општине Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци и Бечеј: 

- Душан Теофиловић; 

- Светозар Чиплић; 

- Ведрана Јањатовић. 

г) за општине Врбас, Србобран, Темерин и Тител: 

-Младен Сикимић; 

-Биљана Дешић; 

-Игор Башнец. 
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7) за територију Сремског управног округа, који обухвата град Сремску 
Митровицу и општине Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид: 

- Светлана Ђаковић; 

- Славица Петковић; 

- Едвина Ердеди. 

Члан 2. 

Координатор Комисије је овлашћен да у име Комисије обавља следеће послове: 

- преузима изборни материјал у штампарији за све општине у управном 
округу и прати превоз до одређеног управног округа;  

- предаје изборни материјал представнику Радног тела Републичке изборне 
комисије (у даљем тексту: Радно тело) пре гласања; 

- преузима изборни материјал од Радног тела након гласања; 

- сачињава записнике о примопредаји изборног материјала са 
представником Радног тела; 

- одржава контакт са радним телима са подручја управног округа за који је 
задужен. 

Члан 3. 

Неопходну стручну и техничку помоћ координаторима пружају запослена лица 
ангажована за рад у Комисији, о чему ће секретар Комисије донети посебно решење. 

Члан 4. 

У случају потребе, по налогу председника Комисије, могу се као координатори 
ангажовати и други чланови Комисије и запослена лица.  

Овлашћења координатора Комисије престају даном утврђивања резултата 
избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. 
април 2016. године, односно престанком чланства у проширеном саставу Комисије. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 013-55/16 
У Новом Саду,07. априла 2016. године 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Дарко Рудић, с.р. 
 
 


