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На основу члана 17. тачке 8. и 9. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ”, број 23/14), Покрајинска изборна коми-
сија, на седници одржаној 22. марта 2016. године, донела је 

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У 

СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за 
посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем 
тексту: покрајински избори), расписаних за 24. април 2016. године.

Члан 2.

На спровођење покрајинских избора који се спроводе истовре-
мено са изборима за Народне посланике Народне скупштине и из-
борима за одборнике скупштина јединица локалних самоуправа, 
поред Упутства, сходно се примењују:

- Одлука о координираном спровођењу избора за Народне 
посланике Народне скупштине и избора за одборнике 
скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 
24. април 2016. године (у даљем тексту: Одлука о коор-
динираном спровођењу избора), и

- Правила о раду бирачких одбора за координирано спро-
вођење избора за Народне посланике Народне скупшти-
не и избора за одборнике скупштина јединица локал-
не самоуправе расписаних за 24. април 2016. године (у 
даљем тексту: Правила о раду бирачких одбора).

II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 3.

Органи за спровођење избора су Покрајинска изборна комисија 
(у даљем тексту: Комисија) и бирачки одбори.

Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном 
саставу, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о из-
бору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Одлука).

Члана органа за спровођење избора у проширеном саставу, који 
је одређен у складу са Одлуком, именује Комисија на предлог 
подносиоца проглашене изборне листе.

За члана органа за спровођење избора у проширеном саставу 
може да буде предложено лице које има изборно право, а није 
кандидат за посланика, заступник подносиоца изборне листе или 
овлашћено лице за подношење изборне листе.

Комисија

Члан 4.

Комисија обавља послове који су одређени Одлуком и овим 
упутством.

Проширени састав Комисије

Члан 5.

Право на члана и заменика члана Комисије у проширеном 
саставу има сваки подносилац потврђене и проглашене изборне 
листе који је предложио најмање половину кандидата од укупног 
броја посланика који се бира.

За члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу 
може да буде одређено лице које је, поред услова из члана 3. став 
4, дипломирани правник.

Предлог за именовање члана и заменика члана Комисије у 
проширеном саставу треба да садржи име и презиме лица, његов 
јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), пре-
бивалиште и адресу стана, број мобилног телефона за контакт и 
адресу за пријем електронске поште.

Уз предлог за именовање члана и заменика члана Комисије у 
проширеном саставу доставља се потврда о њиховом изборном 
праву и доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме.

О предлогу из става 3. овог члана Комисија одлучује у року од 
24 часа од часа пријема.

Бирачки одбори

Члан 6.

Бирачки одбори обављају послове који су одређени Одлуком, 
овим упутством и Правилима о раду бирачких одбора.

Бирачки одбори раде у сталном и проширеном саставу.

Бирачки одбори образовани од стране Републичке изборне ко-
мисије обављају послове и за спровођење покрајинских избора, 
на основу посебног акта Комисије.

Проширени састав бирачког одбора

Члан 7.

Право да предложи члана и заменика члана бирачког одбора у про-
ширени састав има подносилац изборне листе на покрајинским избо-
рима ако није поднео изборну листу за избор народних посланика.

Радна тела Републичке изборне комисије

Члан 8.

Радна тела Републичке изборне комисије која нису органи за 
спровођење избора, преко координатора Комисије обављају, 
послове пријема изборног материјала од стране Комисије, пре-
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даје изборног материјала бирачким одборима пре гласања, пре-
узимање изборног материјала после гласања, предаје материјала 
Комисији и обавештавање Комисије о току гласања, што ће Коми-
сија уредити посебним актом. 

III ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Члан 9.

Подносилац изборне листе може бити политичка странка, коа-
лиција више политичких странака, група грађана, коалиција по-
литичких странака и групе грађана, које својим потписима подр-
жи најмање 6000 бирача по изборној листи.

Политичке странке националних мањина односно коалиције 
политичких странака националних мањина могу поднети избор-
ну листу, коју потписима подржи најмање 3.000 бирача по избор-
ној листи.

Уколико изборну листу подноси коалиција политичке странке 
националне мањине и друге политичке странке, односно групе 
грађана изборну листу својим потписима мора да подржи нај-
мање 6000 бирача.

Политичка странка

Члан 10.

Изборну листу у име политичке странке подноси заступник 
политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или 
лице које он за то овласти на Обрасцу 2.

Коалиција политичких странака

Члан 11.

Коалицију политичких странака образују најмање две поли-
тичке странке писаним споразумом који се оверава у суду, код 
општинског органа управе или код јавног бележника.

Коалициони споразум обавезно садржи назив коалиције, назив 
изборне листе и податке о лицу које је овлашћено за подношење 
изборне листе. 

Изборну листу у име коалиције подноси лице које је за то 
овлашћено у коалиционом споразуму.

Уколико су коалиционим споразумом одређена два лица за 
подношење изборне листе, тим споразумом се обавезно наводи 
да ли овлашћена лица изборне радње морају предузимати заједно 
или то могу чинити одвојено.

Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од 
заступника политичких странака које чине коалицију буде за-
ступник коалиције.

Група грађана

Члан 12.

Групу грађана образује најмање десет бирача писменим спора-
зумом који се оверава у суду, код општинског органа управе или 
код јавног бележника. 

Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи циљ 
образовања групе грађана, назив групе грађана, назив изборне 
листе, податке о лицима која су је образовала (име и презиме, 
ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима 
из личне карте) и податке о лицу које је овлашћено за подношење 
изборне листе. 

Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је спо-
разумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење 
изборне листе.

Коалиција политичке странке и групе грађана

Члан 13.

Коалицију политичке странке и групе грађана образују једна 
или више политичких странака и једна или више група грађана 
писаним споразумом који се оверава у суду, код општинског ор-
гана управе или код јавног бележника.

Коалициони споразум обавезно садржи назив коалиције, назив 
изборне листе и податке о лицу које је овлашћено за подношење 
изборне листе. 

Изборну листу у име коалиције подноси лице које је за то 
овлашћено у коалиционом споразуму.

Уколико су коалиционим споразумом одређена два лица за 
подношење изборне листе, тим споразумом се обавезно наводи 
да ли овлашћена лица изборне радње морају предузимати заједно 
или то могу чинити одвојено.

Коалиционим споразумом може да буде одређено да један од 
заступника односно лице овлашћено за заступање чланова које 
чине коалицију буде заступник коалиције.

Политичка странка националне мањине и коалиција политичких 
странака националних мањина

Члан 14.

Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај 
политичке странке националне мањине или коалиције политич-
ких странака националних мањина, дужан је да приликом подно-
шења изборне листе Комисији поднесе, уз осталу документацију, 
оснивачки акт политичке странке, свој статут и писани предлог 
да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политич-
ке странке националне мањине, односно коалиције политичких 
странака националних мањина.

Коалиција политичких странака може да стекне положај коали-
ције политичких странака националних мањина ако свака од поли-
тичких странака које су образовале коалицију испуњава услове да 
јој се утврди положај политичке странке националне мањине.

Комисија утврђује положај политичке странке националне мањи-
не, односно коалиције политичких странака националних мањина 
према основном програмском циљу садржаном у оснивачком акту 
политичке странке (представљање и заступање интереса национал-
не мањине и заштита и проширивање права припадника национал-
них мањина у складу са домаћим и међународним стандардима) 
и статуту при чему се цени и назив политичке странке, као и по-
стојање националног савета националне мањине.

Лице овлашћено за подношење изборне листе

Члан 15.

Лице које је овлашћено за подношење изборне листе, овлашће-
но је да у име подносиоца изборне листе врши и све друге радње 
у изборима, осим ако подносилац изборне листе другачије не од-
реди.

Рок за подношење изборних листа

Члан 16.

Изборна листа се подноси Комисији, у згради Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине, улица Владике Платона бб (улаз из 
Бановинског пролаза), најкасније 8. априла 2016. године у 24 часа, 
на Обрасцу 1 у писаној и електронској форми (у .doc или .docx 
формату, на CD-у или DVD-у).

Садржина изборне листе у писaној форми и изборне листе у 
електронској форми мора бити истоветна.
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Садржина изборне листе

Члан 17.

Изборна листа садржи:
1) Назив подносиоца изборне листе;
2) Назив изборне листе који може да садржи и име и прези-

ме носиоца изборне листе (ако је одређен);
3) Податке о свим кандидатима за посланике (редни број на 

изборној листи, презиме и име, ЈМБГ, годину рођења, за-
нимање, пребивалиште и адресу стана кандидата према 
уверењу о пребивалишту);

4) Име и презиме и потпис лица које подноси изборну 
листу.

Ако изборну листу подноси коалиција, у изборној листи се за 
сваког кандидата за посланика мора навести пуни или скраћени 
назив политичке странке односно групе грађана која га је пред-
ложила за посланика.

На изборној листи од свака три кандидата по редоследу на 
изборној листи (прва три места, друга три места и тако до краја 
листе) мора да буде најмање по један кандидат који припада оном 
полу који је мање заступљен на изборној листи.

Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог чла-
на, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.

Име и презиме кандидата за посланика, који је припадник на-
ционалне мањине наводи се на српском језику ћириличким пис-
мом, а уз то може да буде наведено и на језику и писму национал-
не мањине којој припада.

Назив подносиоца изборне листе

Члан 18.

Ако изборну листу подноси политичка странка, она је дужна 
да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе на-
веде према називу из акта о регистрацији политичке странке.

Ако изборну листу подноси коалиција, она је дужна да у избор-
ној листи као назив подносиоца наведе назив коалиције из спора-
зума о образовању коалиције, при чему назив подносиоца мора на 
почетку назива да има ознаку „Коалиција“.

Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца 
мора на почетку назива да има ознаку „Група грађана“ и назив 
групе грађана из споразума о образовању групе грађана.

Назив групе грађана не може да садржи реч „странка“ ни у јед-
ном падежу, нити назив политичке странке, укључујући и скраће-
ни назив политичке странке.

Назив изборне листе

Члан 19.

Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне 
листе мора да садржи назив политичке странке из акта о регис-
трацији.

Назив изборне листе може да садржи и име и презиме једног 
лица, као носиоца изборне листе, уз његову писану сагласност 
која се даје на Обрасцу 3.

Члан 20.

Ако изборну листу подноси коалиција, назив изборне листе 
садржи назив утврђен споразумом о образовању те коалиције.

Назив коалиционе изборне листе може да садржи и имена нај-
више два лица као носилаца изборне листе, уз њихову писану са-
гласност која се даје на Обрасцу 3.

Члан 21.

Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне 
листе садржи назив утврђен споразумом о образовању те групе 
грађана.

Назив изборне листе групе грађана може да садржи и име и 
презиме једног лица, као носиоца изборне листе, уз његову писа-
ну сагласност која се даје на Обрасцу 3.

Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч 
„странка“ ни у једном падежу, нити назив политичке странке, 
укључујући и скраћени назив политичке странке.

Документација која се доставља уз изборну листу 

Члан 22.

Ако је подносилац изборне листе политичка странка, уз избор-
ну листу подноси се следећа документација:

1) Овлашћење лица које је заступник политичке странке ов-
ластио да поднесе изборну листу, на Обрасцу 2;

2) Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да 
буде носилац изборне листе, на Обрасцу 3; 

3) Изјава сваког кандидата за посланика да прихвата да 
буде кандидат за посланика, на Обрасцу 4;

4) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија); 

5) Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

6) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

7) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по 
азбучном реду презимена бирача, израђен на Обрасцу 
5/ПИК2016  у програму Excel објављеном на интернет 
страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; 
списак се доставља у писаном и електронском облику (у 
.xls или .xlsx формату на CD-у или DVD-у). Списак бира-
ча у писаној и електронској форми мора бити истоветан;

8) Најмање 6000 оверених изјава бирача који подржавају 
изборну листу, односно 3000 за политичке странке на-
ционалне мањине, сређених по азбучном реду презиме-
на бирача, на Обрасцу 6/ПИК2016;

9) Подносилац изборне листе који намерава да за финан-
сирање изборне кампање користи средства из јавних из-
вора, Комисији предаје писану и изјаву да ће користити 
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање на Oбрасцу 23.

10) Подносилац изборне листе који намерава да стекне по-
ложај политичке странке националне мањине Комисији 
предаје и:

- Писани предлог да му се при проглашењу изборне 
листе утврди положај политичке странке национал-
не мањине;

- Оснивачки акт и статут политичке странке, оверен 
у складу са чланом 26. став 5. Закона о политич-
ким странкама („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 
61/15 – одлука УС);

Ако је подносилац изборне листе коалиција политичких стра-
нака, уз изборну листу подноси се следећа документација:

1) Оверен споразум о образовању коалиције којим се 
уређују међусобна права и дужности, а нарочито начин 
расподеле мандата (оригинал или оверена фотокопија);

2) Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да 
буде носилац изборне листе), на Обрасцу 3; 

3) Изјава сваког кандидата за посланика да прихвата да 
буде кандидат за посланика, на Обрасцу 4;

4) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);
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5) Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

6) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

7) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по 
азбучном реду презимена бирача, израђен на Обрасцу 
5/ПИК2016 у програму Excel објављеном на интернет 
страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; 
списак се доставља у писаном и електронском облику (у 
.xls или .xlsx формату на CD-у или DVD-у). Списак бира-
ча у писаној и електронској форми мора бити истоветан;

8) Најмање 6000 оверених изјава бирача који подржавају 
изборну листу коалиције политичких странака односно 
коалиције политичке странке националне мањине и дру-
ге политичке странке, односно 3000 за коалиције поли-
тичких странака националних мањина, сређених по аз-
бучном реду презимена бирача, на Обрасцу 6/ПИК2016;

9) Подносилац изборне листе који намерава да за финан-
сирање изборне кампање користи средства из јавних из-
вора, Комисији предаје и писану изјаву да ће користити 
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање на Oбрасцу 23;

10) Подносилац изборне листе који намерава да стекне поло-
жај коалиције политичких странака националних мањи-
на Комисији предаје и:

Писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди 
положај коалиције политичких странака националних мањина;

- Оснивачке акте и статуте политичких странака, оверене у 
складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странка-
ма („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС);

Ако је подносилац изборне листе група грађана, уз изборну 
листу подноси се следећа документација:

1) Оверен споразум о образовању групе грађана којим се 
уређују међусобна права и дужности (оригинал или ове-
рена фотокопије);

2) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу на-
длежног органа, (оригинал или оверена фотокопија);

3) Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да 
буде носилац изборне листе, на Обрасцу 3; 

4) Изјава сваког кандидата за посланика да прихвата да 
буде кандидат за посланика, на Обрасцу 4;

5) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

6) Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

7) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

8) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по 
азбучном реду презимена бирача, израђен на Обрасцу 
5/ПИК2016 у програму Excel објављеном на интернет 
страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; 
списак се доставља у писаном и електронском облику (у 
.xls или .xlsx формату на CD-у или DVD-у). Списак бира-
ча у писаној и електронској форми мора бити истоветан;

9) Најмање 6000, оверених изјава бирача који подржавају 
изборну листу, сређених по азбучном реду презимена би-
рача, на Обрасцу 6/ПИК2016;

10) Подносилац изборне листе који намерава да за финан-
сирање изборне кампање користи средства из јавних из-
вора, Комисији предаје и писану изјаву да ће користити 
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање на Oбрасцу 23.

Ако је подносилац изборне листе коалиција политичке странке и 
групе грађана, уз изборну листу подноси се следећа документација:

1) Оверен споразум о образовању коалиције којим се 
уређују међусобна права и дужности, а нарочито начин 
расподеле мандата (оригинал или оверена фотокопија);

2) Оверен споразум о образовању групе грађана којим се 
уређују међусобна права и дужности (оригинал или ове-
рена фотокопије);

3) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу на-
длежног органа (оригинал или оверена фотокопије);

4) Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да 
буде носилац изборне листе, на Обрасцу 3; 

5) Изјава сваког кандидата за посланика да прихвата да 
буде кандидат за посланика, на Обрасцу 4;

6) Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

7) Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

8) Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија);

9) Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по 
азбучном реду презимена бирача, израђен на Обрасцу 
5/ПИК2016 у програму Excel објављеном на интернет 
страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; 
списак се доставља у писаном и електронском облику (у 
.xls или .xlsx формату на CD-у или DVD-у). Списак бира-
ча у писаној и електронској форми мора бити истоветан;

10) Најмање 6000, оверених изјава бирача који подржавају 
изборну листу, сређених по азбучном реду презимена би-
рача, на Обрасцу 6/ПИК2016;

11) Подносилац изборне листе који намерава да за финан-
сирање изборне кампање користи средства из јавних из-
вора Комисији предаје и писану изјаву да ће користити 
средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање на Oбрасцу 23.

Члан 23.

Комисија уз решење о проглашењу изборне листе, без одла-
гања, доставља Покрајинском секретаријату за финансије, изјаву 
да ће подносилац листе користити средства из јавних извора за 
покриће трошкова изборне кампање.

Овера потписа бирача

Члан 24.

Потписи бирача који подржавају изборну листу на Обрасцу 6/
ПИК2016оверавају се у суду, у органу општинске управе или код 
јавног бележника. Накнада за оверу потписа бирача износи 50 ди-
нара на основу сходне примене Правилника о накнади за оверу 
потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника 
(„Службени гласник РС“, број: 12/2016).

IV ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Члан 25.

Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним 
именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању 
и пребивалишту сваког кандидата.

Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се 
према редоследу којим су проглашене.

Збирна изборна листа штампа се на језицима и писмима који су 
у службеној употреби у складу са Статутом Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14).

Комисија утврђује и објављује збирну изборну листу у „Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине“, најкасније 13. ап-
рила 2016. године у 24 часа.

Збирна изборна листа, за време гласања, мора бити видно ис-
такнута на сваком бирачком месту. 
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V БИРАЧКА МЕСТА 

Одређивање бирачких места

Члан 26.

На основу акта Републичке изборне комисије о одређивању би-
рачких места, Комисија, посебним актом, утврђује бирачка места 
на којима ће се гласати на покрајинским изборима и објављује их 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 27.

На уређивање бирачког места, понашање и начин гласања на 
бирачком месту примењују се Правила о раду бирачких одбора.

VI ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Утврђивање броја бирача

Члан 28.

Комисија утврђује укупан и коначан број бирача у рокови-
ма и на начин уређен Законом о јединственом бирачком списку 
(„Службени гласник РС“ број: 104/2009 и 99/2011) и објављује их 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

VII ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА 
ИЗБОРА

Члан 29.

Обавештења бирачима у Аутономној покрајини Војводини о дану 
и времену одржавања избора за посланике, са бројем и адресом би-
рачког места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод 
из бирачког списка, доставља општинска односно градска управа.

Достава обавештења из става 1. овог члана врши се најкасније пет 
дана пре дана одржавања избора, односно до 18. априла 2016. године. 

VIII ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ И КОНТРОЛНИ ЛИСТ

Гласачки листић

Члан 30.

Комисија је утврдила да се гласачки листић штампа на папиру 
боје FABRIANO VERDE CHIARO – светло зелено.

Комисија решењем утврђује укупан број гласачких листића 
који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак и 
број резервних гласачких листића, који не може да буде већи од 
0,3% укупног броја гласачких листића.

Ово решење се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

Члан 31.

Гласачки листић садржи:
1. редни број који се ставља испред назива изборне листе,
2. називе изборних листа, према редоследу утврђеном на 

збирној изборној листи, са личним именом првог канди-
дата са листе,

3. напомену да се гласа само за једну изборну листу, зао-
круживањем редног броја испред назива те листе или на-
зива листе.

Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије

Члан 32.

Комисија је утврдила да се контролни лист штампа на папиру 
боје FABRIANO AVORIO – слонова кост.

Комисија решењем утврђује укупан број контролних листова 
који мора бити једнак броју бирачких места и број резервних кон-
тролних листова, који не може да буде већи од 0,3% од броја кон-
тролних листова. Ово решење се објављује у „Службеном листу 
Аутономне покрајине Војводине“.

Припрема за штампање гласачког листића

Члан 33.

Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачког листића, 
Комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава пред-
седник Комисије својим потписом и печатом Комисије.

На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија из-
рађује графичке плоче. 

Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у 
машине за штампање, у присуству овлашћених представника Ко-
мисије и представника подносилаца изборних листа. 

По пуштању у погон штампарских машина, први примерци 
гласачких листића се на лицу места уништавају све док се не 
одштампа гласачки листић који испуњава оптималне графичке 
стандарде.

Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне 
графичке стандарде, представник Комисије упоређује са овере-
ним узорком гласачког листића. 

Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића 
подударан са овереним узорком, представник Комисије својим 
потписом одобрава штампање гласачких листића у утврђеном 
броју примерака. 

Одмах по завршетку штампања, представници Комисије, под-
носилаца изборних листа и штампарије уништава компјутерску 
припрему за израду графичких плоча и графичке плоче. 

О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча сас-
тавља се записник, а уништене графичке плоче се предају Коми-
сији.

Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића

Члан 34.

Штампање гласачких листића надзире Комисија.

Комисија је дужна да омогући јавност штампања гласачких 
листића.

Представници подносилаца изборних листа имају право да 
присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића 
и достављању гласачких листића Комисији, органима за спро-
вођење избора.

Комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце из-
борних листа о томе да њихови представници имају право да при-
суствују штампању, бројању, паковању и достављању гласачких 
листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.

Овлашћено лице подносиоца изборне листе доставља Коми-
сији у писаном облику обавештење о лицима која ће присуство-
вати штампању, бројању и паковању гласачких листића, у којем 
се за свако то лице наводи име и презиме, његов ЈМБГ и број мо-
билног телефона.

Представници подносилаца изборних листа који присуствују 
предаји гласачких листића Комисији и примопредаји гласач-
ких листића органима за спровођење избора, морају да имају 
овлашћење за присуствовање наведеним радњама, које садржи 
име и презиме представника, његов ЈМБГ и број мобилног теле-
фона.
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Употреба језика и писама

Члан 35.

Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за 
спровођење избора штампа се на српском језику, ћириличким 
писмом.

У општинама/градовима у којима је на дан расписивања избора 
у службеној употреби језик националне мањине, гласачки лис-
тић и образац записника о раду бирачког одбора штампају се на 
српском језику, ћириличким писмом, а испод тог текста штампа 
се текст на језику и писму националне мањине, у истом облику и 
исте величине слова.

Ако је у општини/граду на дан расписивања избора у служ-
беној употреби више језика националних мањина, текст на јези-
цима националних мањина исписује се после текста на српском 
језику редоследом предвиђеним статутом општине/града. 

IX ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ 
ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 36.

Изборни материјал за спровођење покрајинских избора обез-
беђује Комисија.

Члан 37.

Комисија, сваком бирачком одбору доставља следећи изборни 
материјал:

- збирну изборну листу,
- извод из бирачког списка по којима ће гласати бирачи на 

бирачким местима,
- гласачке листиће по изводима из бирачког списка,
- контролне листове за проверу исправности гласачке ку-

тије,
- Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гла-

сања и утврђивању резултата гласања за избор послани-
ка у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (Обра-
зац 13),

- Записник о примопредаји изборног материјала пре гла-
сања између радног тела и бирачког одбора (Образац 12 ),

- Записника о примопредаји изборног материјала после гла-
сања између бирачког одбора и радног тела (Образац 14 ),

- заставу АП Војводине,
- образац потврде о изборном праву за гласање ван бирач-

ког места,
- гласачке кутије,
- преградне параване,
- џакове и
- коверте за паковање гласачких листића.

Предаја изборног материјала преко радног тела

Члан 38.

Штампани изборни материјал координатор Комисије преузима 
од овлашћеног штампара 20. априла 2016. године.

Изборни материјал који обезбеђује Комисија, координатор Ко-
мисије предаје радном телу у седишту управног округа.

Предаја из става 2. овог члана врши се најкасније 20. априла 
2016. године у 24 часа. О обављеној примопредаји изборног мате-
ријала сачињава се записник на Обрасцу 11.

Радно тело примљени изборни материјал, предаје бирачким 
одборима, у седишту општине/града, најкасније 21. априла 2016. 
године у 24 часа. О обављеној примопредаји изборног материјала 
сачињава се записник на Обрасцу 12.

X ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОКРАЈИНСКОЈ 
ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Предаја изборног материјала преко радног тела

Члан 39.

Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки 
одбор без одлагања предаје радном телу у згради општине/града 
следећи изборни материјал:

1) први примерак записника о раду бирачког одбора;
2) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирач-

ком месту;
4) запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије;
5) запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки 

листићи;
6) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
7) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
8) запечаћен коверат у којем су потписане потврде о избор-

ном праву за гласање ван бирачког места,

О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник 
на Обрасцу 14.

Радно тело пакује одвојено од осталог изборног материјала за-
писник о раду бирачког одбора, извод из бирачког списка и по-
тврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

Пошто преузме изборни материјал од свих бирачких одбора, радно 
тело преузети изборни материјал одмах предаје координатору Комисије 
у седишту управног округа, о чему се саставља записник на Обрасцу 15.

XI СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Члан 40. 

Статистичку обраду података у поступку спровођења по-
крајинских избора обавља орган надлежан за статистичку обраду 
података, на основу записника о раду бирачких одбора које му 
доставља Комисија, са потписом овлашћеног члана Комисије.

Статистичка обрада обавља се у згради Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине у Новом Саду, Владике Платона бб, (улаз из 
Бановинског пролаза).

Подносиоци изборних листа имају право да присуствују ста-
тистичкој обради података. 

Овлашћено лице подносиоца изборне листе доставља Коми-
сији у писаном облику обавештење о лицима која ће присуство-
вати статистичкој обради података са подацима: име и презиме, 
пребивалиште и адреса стана и ЈМБГ.

Комисија, у року од 96 часова од затварања бирачких места, 
утврђује и објављује коначне резултате избора.

До објављивања коначних резултата избора, Комисија, на ос-
нову извештаја органа надлежног за статистичку обраду подата-
ка, објављује привремене податке о резултатима избора. 

XII ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Домаћи посматрачи

Члан 41.

Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви оства-
рују у области избора, којa желе да прате рад Комисије на спро-
вођењу покрајинских избора подносе пријаву Комисији до 18. 
априла 2016. године, на Обрасцу 16.

Уз пријаву за праћење рада органа за спровођење избора 
прилаже се извод из Регистра удружења и списак лица која се 
пријављују за посматраче рада Комисије на спровођењу покрајин-
ских избора (домаћи посматрачи), на Обрасцу 17.
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Удружење може за посматрача да пријави само пунолетног др-
жављанина Републике Србије.

Удружење не може за посматрача да пријави кандидата за по-
сланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине или члана 
органа и тела ангажованих на спровођењу избора за посланике.

За праћење рада Комисије, удружење може да пријави највише 
два посматрача.

Испуњеност услова за праћење рада Комисије на спровођењу 
покрајинских избора утврђује Радна група за посматраче на осно-
ву чијег извештаја Комисија доноси одлуку (одобрење).

Страни посматрачи

Члан 42.

Заинтересоване међународне и стране организације и удру-
жења која желе да прате рад Комисије на спровођењу покрајин-
ских избора подносе пријаву Комисији до 13. априла 2016. године, 
на Обрасцу 18. 

Уз пријаву се прилаже и списак лица која се пријављују за 
посматраче Комисије на спровођењу покрајинских избора (стра-
ни посматрачи), као и списак преводилаца који ће бити у пратњи 
пријављених посматрача, на Обрасцу 19.

Пријаву и списак посматрача, Комисија без одлагања доставља 
Министарству спољних послова, које је дужно да своје мишљење 
о пријави достави Комисији у року од три дана од дана када је 
пријаву примило.

Ако је мишљење Министарства спољних послова позитивно, 
Радна група Комисије за посматраче поднеће извештај на седни-
ци Комисије.

Испуњеност услова за праћење рада Комисије на спровођењу 
покрајинских избора утврђује Радна група за посматраче на осно-
ву чијег извештаја Комисија доноси одлуку (одобрење).

Овлашћење и акредитације

Члан 43.

Комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење, 
а домаћим и страним посматрачима и преводиоцима одговарајуће 
акредитације у које се уписују неопходни подаци из списка при-
ложеног уз пријаву.

Трошкове праћења рада Комисије на спровођењу покрајинских 
избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.

Положај посматрача 

Члан 44.

Посматрачи, као и преводиоци у њиховој пратњи, дужни су да 
акредитације носе на видном месту. 

Комисија је дужна да посматрачима и преводиоцима у њиховој 
пратњи омогући несметано праћење сваке изборне радње. 

Комисија је дужна да у записницима о свом раду констатује 
присуство посматрача.

Члан 45.

Посматрачи рада Комисије у седишту Комисије дужни су да се 
крећу у оквиру овлашћења која су добили од Комисије.

Комисија може да посматрачу одузме акредитацију ако се 
посматрач не понаша у оквиру својих овлашћења.

XIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 46.

Средства за спровођење покрајинских избора обезбеђена су у 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину према фи-
нансијском плану укупних трошкова коју је утврдила Комисија. 

Налогодавци за располагање средствима су председник Коми-
сије и секретар Комисије.

XIV ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ 
РАДЊИ

Члан 47.

Поједине радње при спровођењу Покрајинских избора вршиће 
се према обрасцима који су саставни део овог упутства:

1) Изборна листа за изборе посланика у Скупштину Ауто-
номне покрајине Војводине (Образац 1);

2) Овлашћење да се у име политичке странке поднесе из-
борна листа за изборе посланика у Скупштину Аутоном-
не покрајине Војводине (Образац 2);

3) Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац из-
борне листе за изборе посланика у Скупштину Аутоном-
не покрајине Војводине (Образац 3);

4) Изјава којом се прихвата кандидатура за посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине (Образац 4);

5) Списак бирача који својим потписима подржавају избор-
ну листу за изборе посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине (Образац 5/ПИК2016);

6) Изјава бирача да подржава изборну листу за изборе по-
сланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 
(Образац 6/ПИК2016);

7) Решење о утврђивању збирне изборне листе (Образац 7);
8) Гласачки листић за изборе посланика у Скупштину Ау-

тономне покрајине Војводине (Образац 8);
9) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 

(Образац 9);
10) Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места 

(Образац 10);
11) Записник о примопредаји изборног материјала пре гла-

сања између координатора Покрајинске изборне коми-
сије и радног тела (Образац 11);

12) Записник о примопредаји изборног материјала пре гла-
сања између радног тела и бирачког одбора (Образац 12);

13) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања 
и утврђивању резултата гласања за изборе посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине (Образац 13);

14) Записник о примопредаји изборног материјала после 
гласања између бирачког одбора и радног тела (Образац 14);

15) Записник о примопредаји изборног материјала после 
гласања између радног тела и координатора Покрајинске 
изборне комисије (Образац 15);

16) Пријава домаћих посматрача за праћење рада 
Покрајинске изборне комисије на спровођењу избора 
за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, расписаних за 24. април 2016. године 
(Образац 16);

17) Списак лица пријављених за домаће посматраче рада 
Покрајинске изборне комисије на спровођењу избора 
за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, расписаних за 24. април 2016. године 
(Образац 17);

18) Пријава страних посматрача за праћење рада Покрајинске 
изборне комисије на спровођењу избора за посланике 
у Скупштину Аутономне покрајине Војводине,  
расписаних за 24. април 2016. године ( Образац 18);

19) Списак лица пријављених за стране посматраче за 
праћење рада Покрајинске изборне комисије на спро-
вођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. го-
дине (Образац 19);

20) Записник о раду Покрајинске изборне комисије на ут-
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врђивању резултата избора за посланике у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 
2016. године (Образац 20);

21) Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине. (Образац 21);

22) Овлашћење за прикупљање потписа бирача који подржа-
вају изборну листу за избор посланика у Скупштину АП 
Војводине (Образац 22);

23) Изјава о намери за коришћење средстава из јавних изво-
ра за покриће трошкова изборне кампање (Образац 23).

XV ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Члан 48.

Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-23/2016
У Новом Саду, 22. марта 2016. године

Председник
Дарко Рудић, с.р.

Образац 1.

И З Б О Р Н А   Л И С Т А
ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У

СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

        
(назив подносиоца изборне листе - политичке странке / коалиције / групе грађана)

подноси Покрајинској изборној комисији Изборну листу

        
(назив изборне листе)

за изборе посланикa у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 24. април 2016. године.

Кандидати за посланике су:

Ред. 
број Презиме и име ЈМБГ Година 

рођења Занимање Место 
пребивалишта

Адреса 
стана1

Страначка 
припадност/ГГ 2

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Лице које подноси изборну листу3

______________________________
(потпис)

______________________________
(име и презиме)

1 Према подацима из потврде о пребивалишту
2 Страначку припадност односно припадност групи грађана, 

за сваког кандидата на изборној листи наводи само коалиција
3 Заступник политичке странке, заступници политичких 

странака које су образовале страначку коалицију, лице одређено 
за заступање коалиције политичке странке и групе грађана, 
односно лице одређено за заступање групе грађана, или лице 
овлашћено за подношење изборне листе

Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (у 
.doc или.docx формату на CD-у или DVD-у), а уз њу се достављају и:

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу у име поли-
тичке странке, на обрасцу 2,

2. Писана сагласност носиоца изборне листе да буде носи-
лац изборне листе, на обрасцу 3,

3. Писана изјава сваког кандидата за посланика да прихва-
та да буде кандидат за посланика, на обрасцу 4,

4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија),

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија),

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за 
сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног 
органа (оригинал или оверена фотокопија),

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по 
азбучном реду презимена бирача, са изјавом сваког би-
рача чији је потпис оверен код суда, орагна управе или 
јавног бележника, израђен на Образац 5/ПИК2016 у про-
граму Excel објављеном на интернет страници Комисије 
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; списак се доставља у 
писаном и електронском облику (у .xls или .xlsx форма-
ту на CD-у или DVD-у). Списак бирача у писаној и елек-
тронској форми мора бити истоветан,

8. Споразум о образовању коалиције или оверен споразум 
о образовању групе грађана – aко изборну листу подноси 
коалиција или група грађана (оригинал или оверена фо-
токопија),

9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, 
за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу на-
длежног органа - ако изборну листу подноси група грађа-
на, односно коалиција политичке странке и групе грађана.

НАПОМЕНА 1: Коалиција или група грађана, као подносиоци 
изборне листе, не подносе овлашћење  из тачке 1. , с обзиром да је 
лице овлашћено за подношење изборне листе  одређено коалицио-
ним споразумом, односно споразумом о оснивању групе грађана.

НАПОМЕНА 2: На изборној листи од свака три кандидата по 
редоследу на изборној листи мора да буде по један кандидат који 
је припадник пола који је мање заступљен на изборној листи.

НАПОМЕНА 3: Подносилац изборне листе који намерава да 
стекне положај политичке странке националне мањине или ко-
алиције политичких странака националних мањина, дужан је да 
приликом подношења изборне листе Комисији приложи, уз ос-
талу документацију достави оснивачки акт политичке странке, 
свој статут, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о поли-
тичким странкама и писани предлог да му се при проглашењу 
изборне листе утврди положај политичке странке националне 
мањине, односно коалиције политичких странака националних 
мањина, у складу са чланом 47. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине («Службени лист АПЦ» број: 23/2014).

НАПОМЕНА 4: Подносилац изборне листе који намерава да за 
финансирање изборне кампање користи средства из јавних извора, 
Комисији предаје и писану изјаву да ће користити средства из јав-
них извора за покриће трошкова изборне кампање на Обрасцу 23;
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Образац 2.

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ДА СЕ У ИМЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ПОДНЕСЕ 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Овлашћује се

     
(име и презиме)

     
(занимање)

(ЈМБГ)

     
(пребивалиште и адреса стана)

да у име

     
(назив политичке странке)

поднесе Покрајинској изборној комисији Изборну листу

     
(назив изборне листе)

за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, расписане за 24. април 2016. године.

У __________________, ______________________
     (место)   (датум)

М. П1. ___________________________
             (потпис)

_____________________________________________
(име и презиме заступника политичке странке)

Образац 3.

С А Г Л А С Н О С Т
НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У 
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе

     
(назив изборне листе)

коју за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, 

расписане за 24. април 2016. године, подноси

     
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке/

коалиције/групе грађана)

У ___________________, _____________
      (место)           (датум)

 Носилац изборне листе
 _____________________________________
    (потпис)

_____________________________________
            (име и презиме)

(ЈМБГ)
_____________________________________

                   (пребивалиште и адреса стана)

1 Ставља се печат политичке странке

Образац 4

И З Ј А В А
КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ПОСЛАНИКА У 

СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Прихватам кандидатуру за посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине на Изборној листи

     
(назив изборне листе)

коју за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, 

расписане за 24. април 2016. године, подноси

     
(назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке/

коалиције/групе грађана)

У ______________________, ________________
          (место)  (датум)
 КАНДИДАТ
 _____________________________________
    (потпис)
 _____________________________________
                (име и презиме)
 _____________________________________
                  (занимање)

(ЈМБГ)
 _____________________________________
   (пребивалиште и адреса стана)

Образац 5/ПИК2016

С П И С А К
БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА 

ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ  
ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Изборну листу ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(назив изборне листе)

коју за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, расписане за 24. април 2016. године поднoси

_______________________________________________,
(назив подносиоца изборне листе - политичке странке / коалиције 

/ групе грађана)

подржавају бирачи, и то:

Ред. 
Бр.

Презиме и име 
бирача ЈМБГ Пребивалиште и 

адреса стана

1.
(навести све бираче који подржавају изборну листу, по азбучном 

реду презимена, према одредницама из ове табеле)
У ___________________, _____________
      (место)           (датум)

  Лице које подноси изборну листу 
 _____________________________________
    (потпис)

_____________________________________
            (име и презиме)
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НАПОМЕНА 1: Обавезно се прво наводи презиме па име бира-
ча. Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по аз-
бучном реду презимена бирача израђен у програму Excel објавље-
ном на интернет страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.
gov.rs; списак се доставља у писаном и електронском облику (у 
.xls или .xlsx формату на CD-у или DVD-у). Списак бирача у пи-
саној и електронској форми мора бити истоветан.

НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља најмање 6.000 (однос-
но 3.000 за странке националних мањина или коалиције страна-
ка националних мањина) изјава бирача који подржавају изборну 
листу, оверених код суда, органа општинске управе или јавног 
бележника. Све изјаве морају да буду сложене по азбучном реду 
презимена бирач.

НАПОМЕНА 3: Лице које подноси Изборну листу је заступник 
политичке странке или лице које је он овластио на Обрасцу 2, 
или лице које је, споразумом о образовању групе грађана односно 
коалиције, овлашћено за подношење изборне листе 

Образац 6/ПИК2016.

И З Ј А В А
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗА ИЗБОРЕ 

ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

     
(назив изборне листе)

коју за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, расписане за 24. април 2016. године, Покрајинској из-
борној комисији подноси

     
(назив подносиоца изборне листе)

Б И Р А Ч
___________________________________

    (потпис)
___________________________________

              (презиме и име)
___________________________________

    (ЈМБГ)
______________________________________
______________________________________

          (пребивалиште и адреса становања)

Потврђује се да је _______________________________, 
          (име и презиме)
рођен/а _____________,
  ( датум рођења)
из _____________________________________________,
                                     (место и адреса становања)
у присуству овлашћеног оверитеља својеручно потписао ову 

исправу.
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у 
________________________________________________

(назив службеног документа, број, датум издавања и издавалац) 

Накнада за оверу наплаћена је у износу од 50,00 (педесет) 
динара. 

ОВЛАШЋЕНИ ОВЕРИТЕЉ
_____________________________

          (име и презиме)
______________________________________

   (место и адреса органа)
Број _________________.  (потпис)             (печат)

У _________________, _________ 2016. у _______ часова.
 (место)  (датум)            (време)

На основу члана 34. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 

избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бр. 23/14), Покрајинска изборна коми-
сија, на седници одржаној __________, донела је

Образац 7.

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

I

Утврђује се Збирна изборна листа за изборе посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, за изборе расписане 

за 24. април 2016. године, и то:
1. ______________________________________________________

___________  
(назив изборне листе)

Кандидати на изборној листи су:

1) _____________, 
(име и презиме)

_____________, 
(година рођења)

__________________,  
(занимање) 

_____________________________________________,  
(пребивалиште)

(Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и 
кандидате као под 1))

II

Oво решење објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: ____________
У Новом Саду, _______________
  (датум)

ПРЕДСЕДНИК
______________________

М.П.  (потпис)   ______________________
          (име и презиме)

Образац 8.

Г Л А С А Ч К И   Л И С Т И Ћ 
ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. ______________________________________________
(назив изборне листе)

_____________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих 
кандидата на изборним листама, истим редоследом као на збирној 

изборној листи)

ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, 
ЗАОКРУЖИВАЊЕМ РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

М. П.

Образац 9.

К О Н Т Р О Л Н И   Л И С Т
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 

За гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутоном-
не покрајине Војводине, расписане за 24. април 2016. године, 
бирачки одбор на бирачком месту број ____ у општини/гра-
ду_________________________

          (назив општине / града )

примио је кутију за гласање. 
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Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко 
место______________________________________,  

  (име и презиме бирача)
уписаног у извод из бирачког списка
за гласање на изборима за посланике у Скупшину Аутономне 

покрајине Војводине под редним бројем ____, утврђено да је 
гласачка кутија исправна, празна и погодна да обезбеди сигурност 
и тајност садржине гласачких листића.

У _______________, ________________, ____________, 
 (место)         (дан, месец, година) (време)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОШАО 
НА БИРАЧКО МЕСТО
_______________________

(потпис)
__________________________________
(име и презиме и потпис председника)

БИРАЧКИ ОДБОР1

_______________________________
(име и презиме и потпис члана)

1. _________________________________
(име и презиме)

2. _________________________________
(име и презиме и потпис члана)

1 НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије потписују сви присутни чланови, односно заменици члано-
ва бирачког одбора

Образац 10.

П О Т В Р Д А
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ 

МЕСТА2

Потврђује се да је

________________________________,
(име и презиме)

_________________________
(ЈМБГ)

са пребивалиштем у

________________________________________
(место)

_______________________________________________________
(адреса стана)

уписан у извод из бирачког списка под редним бројем _____ 
за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине расписаним за 24. април 2016. године, на би-
рачком месту број _____,

у општини/граду _______________________________
   (назив општине / града)

и да има изборно право.

У______________________, ___________________
 (место)    (датум)

БИРАЧ
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)
ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________
                 (потпис)

________________________
           (име и презиме)

Образац 11.

З А П И С Н И К
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ 

ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ КООРДИНАТОРА ПОКРАЈИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И РАДНОГ ТЕЛА

1. Координатор Покрајинске изборне комисије за 
_______________________________________ 

(назив управног округа) 
Радном телу у општини/граду 

________________________________ предаје изборни материјал
           (назив општине / града) за _____ бирачких одбора у 

општини/граду ___________________________, и то:  
       (назив општине / града)

1) ________ збирних изборних листа,
(број)

2) ________ извода из бирачког списка по којима ће гласати 
бирачи на бирачким местима,

(број)
3) ________ гласачких листића по изводима из бирачког 

списка,
(број)

4) ________ контролних листова за проверу исправности гла-
сачке кутије,

(број)
5) _______ образаца Записника о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата гла-
сања за избор посланика,

(број)
6) _______ образаца Записника о примопредаји изборног ма-

теријала пре гласања између радног тела и бирач-
ког одбора,

(број)
7) _______ образаца Записника о примопредаји изборног ма-

теријала после гласања између бирачког одбора и 
радног тела,

(број)

8) _______застава АП Војводине,
(број)

9) образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког 
места,

10) ______гласачких кутија,
(број)

11) ______преградни паравани,
(број)

12) ______џакова,
(број)

13) коверте за паковање гласачких листића

НАПОМЕНА: Материјал из подтач. 9) радно тело предаје 
општинској/градској управи која га умножава у потребан број 
примерака за сваки бирачки одбор.

2. Радно тело је примило изборни материјал назначен у подтач. 
1) до 13)  овог записника, изузев изборног материјала из подтач. 
__________________________.

3. Примопредаји изборног материјала присуствовали су сле-
дећи представници подносилаца изборних листа1:

1) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
2) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)

1 Уносе се подаци о свим присутним представницима подноси-
лаца изборних листа на начин утврђен у подтач.1-6

2 НАПОМЕНА: Потврду попуњава председник бирачког одбора 
пре одласка повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван 
бирачког места. Бирач обавезно потписује потврду, коју поверени-
ци бирачког одбора враћају бирачком одбору
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_______________________________________________
(пребивалиште и адреса  стана представника)

3) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
4) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
5) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
6) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)

4. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – 
НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног материјала.

Примедбе су:
_______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је 
један код координатора Покрајинске изборне комисије, а други 
код Радног тела.

У ___________________, ___________________ 
      (место)   (датум)
у _________ часова.

За Радно тело
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)
За Покрајинску изборну комисију

________________________
                 (потпис)

________________________
           (име и презиме)

Образац 12.

З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ 

ГЛАСАЊА 
ИЗМЕЂУ РАДНОГ ТЕЛА И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

1. Радно тело у општини/граду 
___________________________________________________

(назив општине / града)

предаје бирачком одбору на бирачком месту број ______ на 
територији општине/града__________________________, 

      (назив општине / града)
односно бирачком одбору на бирачком месту број _____ сле-

дећи изборни материјал:
1) Збирну изборну листу,

2) извод из бирачког списка по којима ће гласати бирачи на би-
рачком месту,

3) ________ гласачких листића за гласање бирача по изводу 
из бирачког списка,

(број)

4) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
5) образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гла-

сања и утврђивању резултата гласања за избор посланика,

6) _______застава АП Војводине,
(број) 

7) _______гласачких кутија,
(број) 

8) _______преградни паравани,
(број) 

9) _______џакове,
(број) 

10) коверте за паковање гласачких листића.

2. Општински/градски орган управе предао је бирачком одбору:
1) гласачку кутију,
2) два спреја за обележавање прста бирача,
3) две УВ лампе,
4) прибор за писање,
5) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног 

материјала (печат и печатни восак),
6) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора,
7) Образац евиденције о присуству чланова и заменика 

чланова бирачког одбора у сталном саставу на бирачком 
месту,

8) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чла-
нова бирачког одбора у проширеном саставу на бирач-
ком месту.

НАПОМЕНА: Резерве за подтач. 2) и 3) тачке 2. овог записника 
налазиће се у седишту општине/града и по потреби се могу доби-
ти на реверс у току гласања.

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у 
подтач. 1) до 10) тачке 1. и подтач. 1) до 8) тачке 2. овог записника, 
изузев изборног материјала из подтач. _____________________.

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су сле-
дећи представници подносилаца изборних листа:1

1) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
2) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
3) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)

1 Уносе се подаци о свим присутним представницима подноси-
лаца изборних листа на начин утврђен у подтач.1-6
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4) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
5) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
6) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - 
НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног материјала.

Примедбе су:
_______________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________.

6. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је 
један код Радног тела, а други код бирачког одбора.

У ___________________, ___________________ 
      (место)   (датум)
у _________ часова.

Председник бирачког одбора
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)
За Радно тело

________________________
                 (потпис)

________________________
           (име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:

1. ______________________________________________
(потпис)

2. ______________________________________________
(име и презиме)

3. _________________________

4. _________________________

5. _________________________

6. _________________________

За орган општинске/градске управе
________________________

                 (потпис)
________________________

           (име и презиме)

Образац 13.

З А П И С Н И К
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1.Бирачки одбор за бирачко место број ____, 
_________________________________________

(назив бирачког места)

у општини / граду / 
_______________________________________________

(назив општине / града)

састао се на дан _________________ 
              (датум)

2016. године, у __________ часова.
                               (време)

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког 
одбора:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и 
утврдио:

2.1.да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од би-
рачког места нема истакнутих симбола политичких странака и 
другог изборног пропагандног материјала,

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно зако-
ну и да је обезбеђена тајност гласања,

2.3а да је од радног тела/координатора Покрајинске изборне 
комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је 
потребан за спровођење гласања на бирачком месту.

2.3б да је од радног тела/координатора Покрајинске изборне ко-
мисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено 
да недостаје: _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

о чему је бирачки одбор одмах обавестио радно тело/координа-
тора Покрајинске изборне комисије1.

3. Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.

4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у 
присуству бирача који је први дошао

на бирачко место __________________________________,
               (име и презиме првог бирача)
уписаног у извод из бирачког списка за гласање на изборима 

за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине под 
редним бројем ____.

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, 
контролни лист, који су потписали чланови бирачког одбора и 
бирач који је први дошао на бирачко место, убачен је у гласачку 
кутију, која је одмах запечаћена у присуству првог бирача, након 
чега је почело гласање.

5. Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је  ________ 
     (број)
бирача, уписаних у извод из бирачког

списка под редним бројевима _________________________
_____________________________

 _________________________________________
______________________________________

1 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или 
нису на броју сви примерци записника о раду бирачког одбора, бирачки 
одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити 
у току гласања.
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6. Ван бирачког места гласало је _________ 
                 (број)
бирача, уписаних у извод из бирачког списка под редним броје-

вима ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

7а Гласање се све време одвијало у потпуном реду.

7б За време гласања десило се: 
(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочи-

то разлоге и трајање евентуалног прекида гласања. Шири опис, 
уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни 
део овог записника)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________

8а На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или стра-
ни посматрачи.

8б На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни 
посматрачи следећих организација:

_______________________________________________
________________________________

_______________________________________________
________________________________

_______________________________________________
_______________________________.

9. Бирачко место је затворено и гласање закључено у 
__________ часова.

10. После затварања бирачког места, бирачки одбор је присту-
пио утврђивању резултата гласања на следећи начин:

10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића,
10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, преброја-

вањем заокружених редних бројева у изводу из бирачког 
списка, евентуалном списку накнадних промена у бирач-
ком списку;

10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – 
НИЈЕ ПРОНАШАО контролни лист;

10.4. приступио је одвајању важећих гласачких листића од не-
важећих и утврдио број неважећих гласачких листића;

10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласо-
ва који је добила свака изборна листа.

11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, не-
важећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени 
су у посебне коверте које су потом запечаћене.

12. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту
___________

(број)
у општини / граду 

_________________________________________________
(назив општине / града)

резултати гласања следећи:
12.1. да је према изводу из бирачког списка, евентуалном 

списку накнадних промена у бирачком списку 

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА
___________;

(број)
12.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића

___________;
(број)

12.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића 
___________;

(број)

12.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени 
редни бројеви у изводу из бирачког списка) 

___________;
(број)

12.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛА-
САЧКОЈ КУТИЈИ 

___________;
(број)

12.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића 
___________;

(број)

12.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића 
___________;

(број)

12.8. да је број ГЛАСОВА који је добила СВАКА ИЗБОРНА 
ЛИСТА:

Редни 
број Назив изборне листе

Број гласова који је 
добила

изборна листа

1.

(Навести све изборне листе, према 
њиховом редоследу на гласачком 

листићу)

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на 
поступак спровођења гласања на бирачком месту.

13б Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком 
месту имали су следећи чланови бирачког одбора: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог 

записника)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са 
изборним материјалом, одмах достави Покрајинској изборној 
комисији преко радног тела за шта су одређени председник и 
следећи чланови бирачког одбора:
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

15. Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах 
истакао на бирачком месту, а по један примерак овог записника је 
уручен представницима подносилаца четири изборне листе које 
су освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то:

15.1. ____________________________________________________
(име и презиме и потпис 

представника подносиоца изборне листе)
15.2. ____________________________________________________

(име и презиме и потпис 
представника подносиоца изборне листе)

15.3. ____________________________________________________
(име и презиме и потпис 

представника подносиоца изборне листе)
15.4. ____________________________________________________

116. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 
               (дан и месец) 
2016. године у __________ часова.
БИРАЧКИ ОДБОР:

1. _______________________________________________________
(име и презиме и потпис председника, односно заменика 

председника бирачког одбора)
2. _______________________________________________________
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког 

одбора)

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 2)

Образац 14.

З А П И С Н И К
 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ 

ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И РАДНОГ ТЕЛА
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1. Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини/гра-
ду ____________________________,

 (назив општине / града)

предаје Радном телу у општини/граду __________________
    (назив општине / града)
следећи изборни материјал:

1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања 
за избор посланика у Скупштину АП Војводине,

2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на 
бирачком месту,

3) запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије,

4) запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени 
гласачки листићи,

5) запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласач-
ки листићи,

6) запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки 
листићи,

7) запечаћени коверат у који су стављене потврде о избор-
ном праву за бираче који су гласали ван бирачког места.

2. Радно тело је примило изборни материјал назначен у подтач. 
1) до 7) тачке 1. овог записника, изузев изборног материјала из 
подтач. __________________________.

3. Примопредаји изборног материјала присуствовали су сле-
дећи представници подносилаца изборних листа:

1) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
2) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
3) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
4) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
5) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
6) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
4. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - 

НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног материјала.

Примедбе су:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих 
је један код Радног тела, а други код бирачког одбора.

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)
у _________ часова.

Председник бирачког одбора
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)
За Радно тело

________________________
                 (потпис)

________________________
           (име и презиме)

Присутни чланови бирачког одбора:
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

Образац 15.

З А П И С Н И К
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ 
ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ РАДНОГ ТЕЛА И КООРДИНАТОРА 

ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Радно тело у општини/граду ________________________
   (назив општине / града)

координатору Покрајинске изборне комисије за ___________
_________________________________

 (назив управног округа)

предаје изборни материјал од ____ бирачких одбора у општини/граду 
                (број)
_________________________ , и то:
         (назив општине / града)

1) _________првих примерака Записника о раду бирачких од-
бора на спровођењу гласања и утврђивању резул-
тата гласања за избор посланика,

(број)

2) _________извода из бирачког списка по којима су гласали 
бирачи на бирачком месту,

(број)

3) _________запечаћених коверата с контролним листовима 
за проверу исправности гласачке кутије,

(број)
4) _________запечаћених коверата с неупотребљеним гласач-

ким листићима,
(број)

5) _________запечаћених коверата с неважећим гласачким 
листићима,

(број)
6) _________запечаћених коверата с важећим гласачким лис-

тићима. 
(број)

7) _________запечаћених коверата с потврдама о изборном 
праву бирача који су гласали ван бирачког места.

(број)

2. Координатор Покрајинске изборне комисије примио је избор-
ни материјал назначен у подтач. 1) до 7) тачке 1. овог записника, 
изузев изборног материјала из подтач. ___________________.
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3. Примопредаји изборног материјала присуствовали су сле-
дећи представници подносилаца изборних листа:

1) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
2) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
3) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
4) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
5) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)
6) _____________________________________________
  (назив подносиоца изборне листе)
    ________________________________________,

(име и презиме представника)
_______________________________________________

(пребивалиште и адреса  стана представника)

4. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – 
НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног материјала.

Примедбе су:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је 
један код координатора Покрајинске изборне комисије, а други 
код Радног тела.

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)
у _________ часова.

За Покрајинску изборну комисију
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)
За Радно тело

________________________
                 (потпис)

________________________
           (име и презиме)

Образац 16.

П Р И Ј А В А
ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА 

ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ  
ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 

2016. ГОДИНЕ

Удружење _______________________________________
   (назив удружења)

______________________________________________________
(седиште и адреса удружења)

_____________________________________________________
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште)подноси 

пријаву за праћење рада: 

1.Покрајинске изборне комисије

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

Заступник Удружења
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)

НАПОМЕНА: Уз пријаву се прилаже извод из Регистра уд-
ружења код Агенције за привредне регистре и списак лица 
пријављених за домаће посматраче рада органа за спровођење 
избора за посланике у Скупштину АП Војводине, у писменој и 
електронској форми, на Обрасцу 17

Образац 17.

С П И С А К
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА

ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АП 

ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 24. АРПИЛ 2016. ГОДИНЕ

Удружење _______________________________________
   (назив удружења)

пријављује следећа лица за праћење рада органа за спровођење 
избора за посланике у Скупштину АП Војводине, расписаних за 
24. април 2016. године:

Ред. 
број

Име и презиме Број личне карте и орган који је 
издао личну карту

1.
(навести сва лица, према одредницама из ове табеле)

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

Заступник Удружења
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)

НАПОМЕНА: Списак се обавезно доставља у писменој и елек-
тронској форми (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде 
истоветан

Образац 18.

П Р И Ј А В А
СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА 

ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА  СПРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 

2016. ГОДИНЕ

_______________________________________________________
(назив међународне и стране организације или удружења)

_______________________________________________________
(седиште и адреса подносиоца пријаве)

_______________________________________________________
(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) подноси 

пријаву за праћење рада:
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1. Покрајинске изборне комисије
У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

Овлашћени заступник
________________________

                 (потпис)
________________________

           (име и презиме)

НАПОМЕНА 1: Уз пријаву се доставља списак лица 
пријављених за стране посматраче рада органа за спровођење 
избора за посланике, као и списак евентуалних преводилаца, на 
Обрасцу 19

Образац 19.

С П И С А К
ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ РАДА

ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА  СПРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

(назив међународне и стране организације или удружења) 
пријављује следећа лица за праћење рада Покрајинске изборне 
комисије на  спровођењу избора за посланике у Скупштину АП 
Војводине, расписаних за 24. април 2016. године:

Ред. 
број Име и презиме Број пасоша и држава која је издала 

пасош 

1.
(навести сва лица, према одредницама из ове табеле)

У пратњи наведених лица биће преводиоци, и то:

Ред. 
број Име и презиме

Број пасоша и држава која је издала 
пасош или број личне карте и орган 

који је издао личну карту1

1.

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

Овлашћени заступник
________________________

 (потпис)
________________________

        (име и презиме)

НАПОМЕНА 1: Уз списак се достављају и фотокопије прве 
стране пасоша пријављених посматрача, односно преводила-
ца-страних држављана

НАПОМЕНА 2: Списак се обавезно доставља у писменој и 
електронској форми (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика 
буде истоветан

Образац 20.

ЗАПИСНИК
О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА 

УТВРЂИВАЊУ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ

1. Седница Покрајинске изборне комисије почела је у 
____________ часова, _________________ 2016. године, у 
згради Скупштине АП Војводине у Новом Саду, Владике Пла-
тона бб.

2. Седници Комисије присуствују:
1) _____________________________________________________

(име и презиме председника Комисије)
2) _____________________________________________________

(име и презиме члана Комисије)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова 
Комисије, као под 2)

3. Комисија је утврдила да је:

- од укупно ______
         (број)

бирачких одбора у АП Војводини примила изборни материјал 
од ______ бирачких одбора;

  (број)

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одре-
даба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину АП Војводине и није поништила гласање ни на јед-
ном бирачком месту.

(4. Због битних повреда одредаба Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, Комисија је 
поништила гласање на укупно   _________ бирачких места, и то:

        (број)

1. број _________ у општини/граду __________________.
    (број)             (назив општине/града)
и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови 

__________________ 2016. године.)
         (датум)

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких од-
бора утврђено је:

- да је за изборе предато укупно гласачких листића: _________
- да је остало неупотребљено гласачких листића:     _________
- да, према изводима из бирачких спискова,
 има уписаних бирача:       _________
- да је, према изводима из бирачких спискова 
на изборима гласало бирача:      _________

- што износи:       ________%
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким 
кутијама:        _________
- да је било неважећих гласачких листића:      _________
- да је било важећих гласачких листића:      _________
- да су поједине изборне листе добиле следећи 
број гласова и мандата:

Ред. 
Бр.

Назив изборне 
листе

Број гласова које је 
добила изборна листа

Број мандата које је 
добила изборна листа

1.
(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких 

листића)

6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе 
на утврђивање резултата избора. 

(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као 
саставни део овог записника)

Примедбе су:

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и 
објаве у „Службеном листу АП Војводине“.

8. Покрајинска изборна комисија је завршила рад _________  
     (датум)
2016. године у _________ часова.

1 У зависности од тога да ли је преводилац страни или др-
жављанин Републике Србије
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ПОКРАЈИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар Покрајинске изборне комисије
________________________
   (потпис - име и презиме)

Председник Покрајинске изборне комисије
(М.П.) _______________________

(потпис - име и презиме)
ЧЛАНОВИ ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. _______________________ 
      (потпис - име и презиме)

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова 
Комисије као под 1)).

Образац 21.

У В Е Р Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Потврђује се да је  ___________________, _____________ 
              (име и презиме) (занимање)

из _________________________,  рођен _____________
       (пребивалиште и адреса стана)          (датум рођења)

изабран за посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, са Изборне листе 

_______________________________________________________
(назив изборне листе)

на изборима одржаним ___________________ 2016. године.
          (датум)

Број: _________________
У Новом Саду, _____________________

       (датум)

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК

______________________
М.П. (потпис)

______________________
(име и презиме) 

Образац 22.

ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ 

ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА 
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Овлашћује се  ____________________________________, 
          (име и презиме)

_______________________________________________
   ЈМБГ

____________________________, ___________________,
 (адреса становања)        (контакт телефон)

да у име _________________________________________
     (назив политичке странке/коалиције/групе грађана)
прикупља потписе бирача који подржавају изборну листу за 

избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 
коју је предложила 

_______________________________________________.
(назив политичке странке/коалиције/групе грађана)

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

ДАВАЛАЦ ОВЛАШЋЕЊА1

М.П. ________________________________
         (потпис)

 ________________________________
    (име и презиме)

Образац 23.

И З Ј А В А
О НАМЕРИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ 

ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
На изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 

Војводине који су расписани за 24. април 2016. године
(назив политичке странке/коалиције/групе грађана) ће користити 

средства из јавних извора за покриће трошкова изборне 
кампање.

У ___________________, ___________________ 
 (место)   (датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ2

________________________________
(потпис)

________________________________
(име и презиме)

НАПОМЕНА: Уз изјаву се достављају:
- подаци о овлашћеном лицу за подношење изјаве ( име 

и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адреса стана, контакт 
телефон, е-mail);

- број посебног рачуна отвореног за финансирање изборне 
кампање

- подаци за политички субјекат који је носилац отвореног 
наменског рачуна за финансирање изборне кампање (на-
зив, ПИБ, матични број, адреса, место и општина) - ако 
је подносилац коалиција, коалиционим споразумом се 
одређује један учесник коалиционог споразума који је 
носилац рачуна у банци;

1 .Законски заступник политичке странке, лице одређено коалиционим споразумом, односно споразумом о групи грађана
2. Заступник подносиоца изборне листе или лице овлашћено за подношење изборне листе
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