
        

   

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 је на седници одржаној  дана 15. априла 2022. године 

утврдила   

ИЗВЕШТАЈ  

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ПОСЛАНИИКА    

У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

   

 Покрајинска изборна комисија, је на седници одржаној  дана 15. априла  2022. године,   

констатовала да је Одбор за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине  

размотрио разлог за престанак мандата посланика Сретена Јовановића, и у свом Извештају    

предложио да Скупштина Аутономне покрајине Војводине, констатује престанак мандата 

посланику Сретену Јовановићу, са коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА“,  са  15. фебруаром 2022. године, због смрти.   

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  са које листе је  изабран посланик  

којем  је престао мандат.   

Комисија је посланички мандат доделила  са коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА“,  кандидату   који   је  припадник  исте политичке странке и то:   

              

           -  Лопушина Јелени,  рођена 1978. године, професор  из Оџака,  Алексе Шантића 16.  

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

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 изабрана  за посланика.  

Овај Извештај доставља се Скупштини Аутономне покрајине Војводине, ради потврђивања 

мандата посланику.  
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