
На основу члана 47. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика 

у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 23/14), 

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној дана 09. априла 2016. године у 

14,00 часова, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПОЛОЖАЈА КОАЛИЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНAКА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА 

Утврђује се да КОАЛИЦИЈА ТОЛЕРАНЦИЈА, подносилац изборне листе 

ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА, за изборе посланика у Скупштину Aутономне покрајине 

Војводине, расписаних за 24. април 2016. године, има положај коалиције политичких 

странака националних мањина. 

Образложење 

Приликом подношења Изборне листе, подносилац изборне листе ВОЈВОЂАНСКА 

ТОЛЕРАНЦИЈА је, у складу са чланом 47. став 6. поднела предлог да се подносиоцу 

изборне листе утврди положај коалиције политичких странака националних мањина. 

Покрајинска изборна комисија је извршила увид у Извод из Регистра политичких 

странака који је Покрајинској изборној комисији доставило Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, као и у документацију која је достављена уз предлог и то 

Решење о упису Црногорске партије у Регистар политичких странака, Статут и Програм 

Црногорске партије, Решење о упису Санџачко Рашке Партије у Регистар политичких 

странака, као и Статут и Програм Санџачко Рашке Партије. 

Чланом 47 став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 

Скупштину Аутономне покрајине Војводине је, између осталог прописано да о томе да 

ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, 

односно коалиције политичких странака националних мањина, одлучује Покрајинска 

изборна комисија. 

Имајући у виду да су Црногорска партија и Санџачко Рашка Партија уписане у 

Регистар политичких странака као странке националних мањина, да постоје 



национални савети ових националних мањина, Покрајинска изборна комисија је 

закључила је да су испуњени услови да се Коалицији Толеранција утврди положај 

коалиције политичких странака националних мањина. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор 

Покрајинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

Број: 013-63/2016 

Нови Сад, 09. април 2016. године 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Дарко Рудић 


