
     

На основу члана 17. став 5. 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) и Одлуке о одређивању послова које обављају Радна тела 
Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године  („Службени лист АПВ“ број  32/20), 

  
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 16. јуна 2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
  

   О НАЧИНУ ОБАВЕШТАВАЊА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ТОКУ ГЛАСАЊА НА 
ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У  СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ,РАСПИСАНИМ  ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 
   

1. На дан одржавања избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, 21. јуна 2020. године, пратиће се излазност бирача. 

2. Подаци  о излазности бирача  добијају  се на тај начин  што ће их радна 
тела Републичке изборне комисије (у даљем тексту: радна тела) у општинама/градовима 
на територији Аутономне покрајине Војводине, достављати путем телефона,  
координаторима Покрајинске изборне комисије (у даљем тексту: координатори) 
задуженим за округ у којем се налазе те општине/градови, са изабраних бирачких места 
по систему случајног избора Републичког завода за статистику за праћење излазности 
бирача.   

  Подаци о излазности се достављају и електронским путем на адресу 
pik@skupstinavojvodine.gov.rs. 

   3.      Бирачки одбор доставља податке о укупном броју бирача који су гласали 
на бирачком месту  према изводу из бирачког списка за гласање за избор посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине,  до момента јављања и то за :    

 прво достављање,  са стањем до 10 часова 

 друго достављање, са стањем до 12 часова  

 треће достављање, са стањем до 14 часова 

 четврто достављање, са стањем до 16 часова и  

 пето достављање, са стањем до 18 часова. 

               Када прикупи податке са свих бирачких одбора, радно тело те податке доставља 
координатору истовремeно са уносом података у веб апликацији Републичке изборне 
комисије. 

                     4.     По отварању бирачких места, радно тело обавештава координатора да ли 
су отворена сва бирачка места на територији њихове општине/града, односно да нема 
сметњи да гласање на бирачким местима почне.  

   5.   Ову одлуку доставити радним телима Републичке изборне комисије.
   

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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