
     

На основу члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 23/14), 

Покрајинска изборна комисија на седници одржаној 27.фебруара 2017. године утврдила 
је  

ИЗВЕШТАЈ 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 27. фебруара 2017. године, 
констатовала је да је Скупштина АП Војводине, на седници одржаној 21. фебруара 2017. 
године, донела Одлуку о престанку мандата посланику Проф.др Тамашу Корхецу, који је 
изабран са коалиционе Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – 
VMDK – Csonka Áron, Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка, 
због оставке на функцију посланика. Oдлука о престанку мандата достављена је 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 мандат за 
посланика припада  кандидату  са коалиционе Изборне листе Magyar mozgalom az autonómiáért 
– Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron,  Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец 
– ДЗВМ – Арон Чонка,  са чије листе је  изабран посланик коме  је престао мандат.  

Комисија је посланички мандат доделила:   

                     - Акош Елвеђи, рођен 1966. године, инжењер агроекономије,  из   Телечке, Петефи   
Шандора бр. 11.     
  

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

Кандидати Дора Сабо Лалић из Суботице и Атила Чанади из Суботице, који су по 
редоследу испред кандидата коме је Комисија доделила мандат доставили су  изјаве о 
неприхватању мандата за посланика.  

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 изабрана  за посланика. 

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

 

Број: 013-111/16 

Нови Сад, 27. фебруар 2017. године 

                                                                                                                         Председник Комисије  
                                                                                                                          Милован Амиџић, с.р.  


