
   

На основу члана 36. ст. 6 и 7 Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 

Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/2014, 12/2020, 

14/2020 – аутентично тумачење и 25/2020), чл. 31. и 32. Упутства за спровођење избора за 

посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године 

(„Службени лист АПВ“, број: 28/2020 – пречишћен текст) и Решењa Покрајинске изборне 

комисије за понављено гласања на изборима за посланике у Скупштини Аутономне 

покрајине Војводине 102Број:013 - 101/2020 од  25. јуна 2020. године. 

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној  26. јуна 2020. године, донела 

је 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ  БРОЈА,  БОЈЕ И САДРЖИНЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА  

ЗА ПОНОВЉЕНО ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ 
 У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 1. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ. 

 
1. За поновљено гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне 

покрајине Војводине, којe ће се одржати 1. јула 2020. године, за бирачка места на којима се 
понавља гласање, утврђује се 25.389  гласачких листића. 

2. Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% од утврђеног 
броја гласачких листића  на бирачким местима на којима се понавља гласање и износи 76 
гласачких листића. 

3. Гласачки листићи штампаће се на папиру светло плаве боје (СМYК-10,5,0,0). 

4. Садржина гласачког листића за поновљено гласање на изборима за посланике у 

Скупштину Аутономне покрајине Војводине 1. јула 2020. године истоветна је садржини 

гласачког листића за изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 

одржане 21. јуна 2020. године, уз промену датума стављањем датума одржавања 

поновљеног гласања и додавање напомене да је у питању гласачки листић за поновљено 

гласање. 

Промена датума стављањем датума одржавања поновљеног гласања и додавање 

напомене да је у питању поновљено гласање извршиће се и у другим обрасцима за 

поновљено гласање. 

          5. Гласачки листићи по којима ће бирачи гласати на поновљеном гласању за 

посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 1. јула 2020. године, штампаће се 

са једном, две, три или четири језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и 

писма у службеној употреби у појединим општинама/градовима на територији Аутономне 

покрајине Војводине. 

6. Гласачки листићи са једном или две језичке варијанте штампаће се на  хартији 

форматa А-4, у две језичке комбинације. 

7. Гласачки листићи са три или четири језичке варијанте штампаће се на хартији 

формата А-3, у шест језичких комбинација. 

8. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник“, ради припреме и 

штампања гласачких листића и другог изборног материјала. 

                                         9.  Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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