
 
На основу члана 77. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору 

посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 3/12-пречишћен текст),  

 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 05. јуна 2012. године, 

донела је 
 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
 

 Мандат за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине  додељује  
се ГОНЂА ГОРАНУ, рођеном 1973. године, менаџеру из Сремске Каменице, са 
Изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија 
уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), 
Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије) као првом следећем кандидату са 
исте коалиционе изборне листе коме није био додељен мандат Одлуком о додели 
мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, на 
изборима одржаним 6. маја 2012. године, број 013-190/12 од 15. маја 2012. 
године, а који је припадник исте политичке странке. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Покрајинској изборној комисији, Јелена Стојановић, којој је додељен мандат за 
посланика са коалиционе Изборне листе Ивица Дачић - Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија 
(ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДП Србије) Одлуком о додели мандата 
кандидатима са изборних листа за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном систему, на изборима 
одржаним 6. маја 2012.године, дана 05. јуна 2012. године, доставила је оверену 
Изјаву о неприхватању мандата. 
  У складу са чланом 77. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору 
посланика у Скупштину АП Војводине, мандат се додељује првом следећем 
кандидату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен мандат 
Одлуком о додели мандата кандидатима са изборних листа за избор посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, по пропорционалном изборном 
систему, на изборима одржаним 6. маја 2012. године, а који је припадник исте 
политичке странке. 
 
 

 
 
Број: 013-190-62/2012 
 
У Новом Саду, 05. јун 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

 Дарко Рудић, ср. 
  

 


