
                                                                                                                                
 

На основу чл. 13. став 5.,41. став 9. и 50. ст. 2 и 3 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) а у вези са чланом 41. Упутства 
за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 
расписаних за 21. јун 2020. године („Службени лист АПВ“, број 28/20 - пречишћен текст), 
у поступку утврђивања резултата гласања  

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној  25. јуна 2020. године донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

  
1. КОНСТАТУЈЕ се да резултати гласања на изборима за посланике у Скупштину 

Аутономне покрајине Војводине, одржаних 21. јуна 2020. године, не могу да буду 
утврђени на следећим бирачким местима : 

1) на бирачком месту број 16. у општини Алибунар (МЗ „ИЛАНЏА“); 
2) на бирачком месту број 2. у општини Беочин (ДОМ ПЕНЗИОНЕРА-КАНТИНА); 
3) на бирачком месту број 4. у општини Беочин(ОШ„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“); 
4) на бирачком месту број 7. у општини Беочин (ДОМ КУЛТУРЕ БЕОЧИН); 
5) на бирачком месту број 9. у општини Беочин (ДОМ КУЛТУРЕ РАКОВАЦ); 
6) на бирачком месту број 12. у општини Житиште (ЛОВАЧКИ ДОМ ЧЕСТЕРЕГ); 
7) на бирачком месту број 13. у општини Житиште(МЗ БАНАТСКО 

КАРАЂОРЂЕВО); 
8) на бирачком месту број 14. у општини Житиште(ОШ“ БАНАТСКО 

КАРАЂОРЂЕВО); 
9) на бирачком  месту број 26. у граду Зрењанин(ОШ“ СВЕТИ САВА“); 
10) на бирачком  месту број 28. у граду Зрењанин(МЗ „ТОМАШЕВАЦ“); 
11) на бирачком  месту број 55. у граду Зрењанин(ОШ“ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ“); 
12) на бирачком  месту број 60. у граду Зрењанин(МЗ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“); 
13) на бирачком  месту број 16. у граду Зрењанин(МЗ „ЛАЗАРЕВО“); 
14) на бирачком  месту број 22. у општини Нови Бечеј (ОШ“ДР ЂОРЂЕ 

ЈОАНОВИЋ“); 
15) на бирачком месту број 143. у граду Новом Саду (ОШ“ ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН“); 
16) на бирачком месту број 160. у граду Новом Саду (ОШ“ 22 АВГУСТ“); 
17) на бирачком месту број 44. у граду Панчеву (ДЕЧЈА УСТАНОВА  „ЧУПЕРАК“); 
18) на бирачком месту број 59. у граду Панчеву (САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА); 
19) на бирачком месту број 16. у општини Сечањ (ДОМ ПЕНЗИОНЕРА): 
20) на бирачком месту број 36. у општини Сечањ (ОШ „ШУРЈАН“): 
21) на бирачком месту број 32 у граду Суботица(ОШ“МАТКО ВУКОВИЋ“-МАЛА 

ШКОЛА); 
22) на бирачком месту број 23. у општини Темерин (ГОЛФ); 
23) на бирачком месту број 30. у граду Сремска Митровица(ОШ“СВЕТИ САВА“). 

 
2. ПОНАВЉА се гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 

Војводине на бирачким местима наведеним у тачки 1. овог решења.   
  

3. За поновљено гласање Покрајинска изборна комисија ће образовати бирачке 
одборе у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, имајући у виду члан 11. Одлуке о 



 2 

координираном спровођењу свих избора расписаних за 21. јун 2020. године  
("Службени  гласник РС“ бр. 21/20 и 73/20). 
 

4. Ово решење  објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“. 
 

  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор 
Покрајинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

102 Број:013-101/2020-01   

Нови Сад, 25. јун 2020.године   

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Милован Амиџић, с.р. 

 


