
      

На основу члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",  бр. 23/14, 12/20, 14/20 - аутентично 
тумачење и 25 /20), 

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 29. октобра 2020. године утврдила је  

ИЗВЕШТАЈ 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 29. октобра  2020. године, 
констатовала је да је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној  29. октобра  2020. године, 
донела Одлуку о престанку мандата посланици  Светлани Селаковић и Марини Томан изабране 
са коалиционе Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. и посланици Бојани Јелић, 
која је изабрана са коалиционе Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА СРПСКО 
ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) – Жика Гојковић, због 
поднетих оставки на функцију посланика.  Oдлуке о престанку мандата достављене су  
Комисији, на надлежан поступак. 

Чланом 51. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине, прописано је да, када посланику који је изабран са 
коалиционе изборне листе пре истека времена на које је изабран, престане мандат, он се 
додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат, а који 
је припадник исте политичке странке. 

Увидом у документацију у поступку доделе мандата, Комисија је утврдила да мандати за 
посланика припадају кандидатима са коалиционих изборних  листа  са чијих  листа су  изабрани 
посланици којима  је престао мандат.  

Комисија је посланичке мандате доделила : 

            1)  са коалиционе Изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., кандидатима 
који су припадници исте политичке странке којима је престао мандат:              

              - Милошу Давидовићу, рођен 1989. године, струковни инжењер технологије из 
Житишта,  Железничка  9; 
             -  Горану Пузићу, рођен  1977. године, професор доктор економских наука  из Новог 
Сада,  Патријарха Чарнојевића 22; 
 

2) са коалиционе Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО 
(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) – Жика Гојковић,  кандидату који је  
припадник исте политичке странке  којем је престао мандат :  

-  Душку Кочалкy, рођен 1973.  године, приватни предузетник, из Житишта,  
 Железничка  12.     

Од кандидата је, пре доделе мандата, прибављена писмена сагласност да прихватају 
мандат. 

 На основу члана 43. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска изборна комисија је посланику  којем   
је  додељен мандат, издала уверење да је изабран  за посланика. 

Овај Извештај доставља се Скупштини Аутономне покрајине Војводине, ради 
потврђивања мандата посланику. 
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