На основу члана 17. тачка 19. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика
у Скупштину Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:23/14, 12/20,
14/20-аутентично тумачење и 15/20) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз
супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна
Скупштина потврдила („Службени гласник РС ”, број 65 /20).
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела
је
РОКОВНИК
ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ
1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике
у Скупштину Аутономне покрајине Војводине утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број:15/20);
- Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 26/20);
– Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број:23/14, 12/20, 14/20аутентично тумачење и 25/20 );
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09
и 99/11);
– Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“,
бр.43/11 и 123/14 и 88/2019);
– Упутством за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине, расписаних за 26. арпил 2020. године („Службени лист АПВ“, број:
16/20) и Одлуком о изменама и допунама Уптства за спровођење избора за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 26. арпил 2020. године, 102
број: 013-19-1/2020-01 од 11. маја 2020. године
2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 26/20), ступила је на снагу
даном објављивања 10. маја 2020. године.
Одлуком је одређено да ће се избори за посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине одржати 21. јуна 2020. године.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:
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`1. Прописивање облика и садржаја образаца
Покрајинска изборна комисија прописује облик и
садржај обрасца за потпис бирача који подржавају 9. март 2020.године
изборну листу и ставља их на располагање учесницима у 24 часа
1.1.
у изборима у року 5 дана од дана утврђеног за почетак
изборних радњи
(члан 31. став 1.Одлуке)
2. Проширени састав Покрајинске изборне комисије
Покрајинска изборна комисија решењем утврђује да
подносилац изборне листе испуњава услове за у року од 48 часова од
2.1. одређивање свог члана и његовог заменика у проглашења изборне
проширени састав Покрајинске изборне комисије
листе
(члан 15. став 1. Одлуке)
Покрајинска изборна комисија доставља подносиоцу
изборне листе, на адресу означену у изборној листи,
решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за у року од 24 часа од
2.2. одређивање свог члана и његовог заменика у
доношења решења
проширени састав Покрајинске изборне комисије
(члан 15. став 2. Одлуке)
Подносилац изборне листе доставља Покрајинској
изборној комисији предлог кандидата за члана и у року од 48 часова од
2.3. заменика члана у проширени састав Покрајинске пријема решења о
изборне комисије
испуњењу услова
(члан 15. став 3. Одлуке)
Представник подносиоца изборне листе постаје члан
2.4. Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу
(члан 15. став 4. Одлуке)

у року од 24 часа од
доношења решења

-даном повлачења
изборне листе (члан 29.
Престанак права на чланство у проширеном саставу
2.5.
став 2. Одлуке) или даном
Покрајинске изборне комисије
утврђивања резултата
избора (члан 52. Одлуке)
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3. Изборна листа
Изборна листа се доставља Покрајинској изборној
5. јуни 2020. године до
комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за
24 часа
3.1. одржавање избора
(члан 26. став 1. Одлуке и члан 16. Упутства)

3.2.

3.3

Проглашење изборне листе
(члан 32. став 1. Одлуке)

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна
листа није поднета благовремено, донеће решење о
њеном одбацивању

одмах по пријему изборне
листе и одговарајуће
документације, а
најкасније у року до 24
часа од пријема изборне
листе

по пријему изборне листе

(члан 33. став 1. Одлуке)
Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна
листа садржи недостатке који су сметња за
проглашење, у складу са одлуком, донеће закључак
којим се подносиоцу налаже да отклони те недостатке. у року од 24 часа од
3.4. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу
пријема изборне листе
изборне листе указати на радње које треба да обави
ради отклањања недостатака.
(члан 33. став 2. Одлуке)

3.5.

Отклањање недостатака изборне листе
(члан 33. став 2. Одлуке)

најкасније у року од 48
часова од достављања
закључка

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да
недостаци изборне листе нису отклоњени или нису У наредна 24 часа од када
је подносилац требао да
3.6. отклоњени у предвиђеном року, донеће решење којим
отклони недостатке
се одбија проглашење изборне листе
изборне листе
(члан 33. став 3. Одлуке)
3.7. Повлачење изборне листе

до дана утврђивања
збирне изборне листе,
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до дана утврђивања збирне изборне листе
(члан 29. став 1. Одлуке)

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у
3.8. „Службеном листу АПВ”
(члан 34. Одлуке и члан 25. Упутства)

Рок
односно најкасније 9. јуни
2020.године у 24 часа

10. јуни 2020.године
до 24 часа

у року од 48 часова од
Право увида у поднете изборне листе и документацију дана објављивања збирне
3.9. поднету уз њих
изборне листе, односно до
12. јуни 2020.године до 24
(члан 34. став 4. Oдлуке)
часа
4. Јединствени бирачки списак
Наредног дана од дана расписивања избора за
посланике у Скупштину АП Војводине надлежни орган
објавом обавештава бираче да могу предлагати упис,
4.1. допуне или исправку бирачког списка на начин утврђен од 4. марта 2020. године
Законом
(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и
члан 10. Одлуке)
Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује
укупан број бирача
4.2. (члан 17. Закона о јединственом бирачком списку и
члан 17.тачка 12. Одлуке), 15 дана пре дана
одржавања избора

4.3.

Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује
коначан број бирача 48 сати пре дана одржавања
избора

најкасније 6. јуни 2020.
године до 24 часа

18. јуни 2020. године до
24 часа

(члан 20. Закона о јединственом бирачком списку и
члан 17. тачка 12. Одлуке)
5. Финансирање трошкова изборне кампање
приликом подношења
5.1. Политички субјект, приликом подношења изборне
листе, даје изјаву уколико жели да користи средства из изборне листе
4

Ред.
број

Радња

Рок

јавних извора за финансирање трошкова изборне
кампање
Политички субјект је дужан да отвори посебан рачун,
након расписивања избора, а пре проглашења збирне након расписивања
5.2. изборне листе
избора, а пре проглашења
(члан 24. став 2. Закона о финансирању политичких збирне изборне листе
активности)
Политички субјект је дужан да положи изборно јемство
у висини средстава која су му распоређена у року од
13. јуни 2020. године до
5.3. три дана од проглашења збирне изборне листе
24 часа
(члан 25. став 3. Закона о финансирању политичких
активности)
6. Посматрачи
Подношење пријаве за праћење рада Покрајинске
6.1. изборне комисије – страни посматрачи,

10. јуни 2020. године

(члан 43. Упутства)
Подношење пријаве за праћење рада Покрајинске
6.2. изборне комисије – домаћи посматрачи,
(члан 42 Упутства)

15. јуни 2020.године

7. Спровођење избора
Најкасније десет дана пре дана избора Покрајинска
изборна комисија објављује бирачка места, њихове
10. јуни 2020. године до
7.1. редне бројеве и подручја са којих ће бирачи гласати на
24 часа
тим местима
(члан 22. став 6. Одлуке)

7.2

Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре
10. јуни 2020.године до 24
дана одређеног за одржавање избора
часа
(члан 19. став 4. Одлуке)

Достављање обавештења бирачима о дану и времену
7.3. одржавања избора, најкасније 5 дана пре дана
одржавања избора

15. јуни 2020.године
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(члан 22. став 7. Одлуке и члан 29. Упутства)
Предаја изборног материјала радним телима пре
7.4. гласања
(члан 39. Упутства)
Предаја изборног материјала бирачким одборима од
7.5. стране радних тела
(члан 35. Одлуке и члан 39. Упутства)
Забрана изборне пропаганде, 48 часова пре дана
одржавања избора и на дан одржавања избора до
7.6. затварања бирачког места

7.7.

17. јуни
2020. године до 24 часа

18. јуни 2020. године до
24 часа

(члан 21. Одлуке)

Од 18. јуна 2020. године
у 24 часа до затварања
бирачких места 21. јуна
2020.године у 20 часова

Отварање бирачких места и гласање

21. јуни 2020. године
од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора
Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и
достављање изборног материјала Покрајинској
8.1. изборној комисији, најкасније у року од 18 часова од
затварања бирачког места

22. јуни 2020. године у 14
часова

(члан 44. Одлуке)
Утврђивање и објављивање резултата избора у
Покрајинској изборној комисији , у року од 96 часова
8.2. од затварања бирачких места
( члан 52. Одлуке)

25. јуни 2020.године
у 20 часова

Увид у изборни материјал у просторијама Покрајинске
изборне комисије, у року од два дана од дана
23. јуни 2020. године у 24
8.3. одржавања избора
часа
(члан 39. став 2. Одлуке)
9. Заштита изборног права
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Подношење приговора Покрајинској изборној
9.1. комисији
(члан 55. став 3. Одлуке)

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору
(члан 56. став 1. Одлуке)

Жалба Управном суду против решења Покрајинске
9.3. изборне комисије по приговору
(члан 57. став 2. Одлуке)
9.4.

Достављање жалбе и свих списа Управном суду
(члан 57. став 3. Одлуке)

Ако суд усвоји жалбу, одговарајућа радња, односно
9.5. избор, поновиће се најкасније за десет дана
(члан 58. Одлуке)

Рок
у року од 24 часа од часа
кад је донета одлука,
извршена радња или
учињен пропуст
у року од 48 часова од
часа пријема приговора

у року од 48 часова од
пријема решења

у року од 24 часа од
пријема жалбе
Најкасније за десет дана
од дана доношења одлуке
суда

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за посланика
Додела мандата кандидатима са изборне листе по
редоследу на изборној листи, почев од првог
10.1. кандидата са листе, у року од десет дана од дана
утврђивања резултата избора

5. јули 2020.године до 24
часа

(члан 49. став 2. Одлуке)
10.2.

Издавање уверења о избору за посланика
(члан 49. став 3. Одлуке)

одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине АП Војводине
Подношење извештаја Скупштини АП Војводине о
11.1. спроведеним изборима
(члан 17. тачка 11. Одлуке)

одмах по додели мандата
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Овај роковник објавити у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине “
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
102Број:013-20 -1/2020-01
У Новом Саду, 11. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
Милован Амиџић,ср.
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