
   
На основу члана 49. ст. 5. и 6. 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, дана 24. јула  2020. 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  
кандидату 
    
         -     НОВАКУ МАКСИМОВИЋУ, рођеном 1973. године, економисти  из Новог Сада      
  
         са  Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет обнове 
Краљевине Србије,Монархистички фронт) – Жика Гојковић 
 

          као првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне листе којем није био 
додељен мандат Одлуком о додели мандата кандидатима са изборних листа за изборе 
посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаних 21. јуна и 01. јула 2020. 
године, број 102Број: 013-117/2020-01 од 12. јула 2020. године, а који кандидат је припадник 
исте  политичке странке као и кандидат који је  доставио  изјаву  о неприхватању мандата 
оверену  у органу надлежном за оверу потписа. 
   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Покрајинској изборној комисији, кандидат Марија Вoјиновић, којoj je додељен мандат за 
посланика, са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО (Покрет 
обнове Краљевине Србије,Монархистички фронт) – Жика Гојковић,  Одлуком о додели 
мандата кандидатима са изборних листа за изборе посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине, одржаних 21. јуна и 01 јула  2020. године, број 102Број: 013-117/2020-
01 од 12. јула 2020. године,  доставила је уредну документацију о неприхватању мандата, 
сходно члану 45. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне покрајине Војводине  (у даљем тексту: Одлука),  којим је утврђено да  кандидат 
коме је додељен мандат, може пре потврђивања мандата да поднесе изјаву о неприхватању 
мандата Покрајинској изборној комисији (у даљем тексту: Комисија). Изјава о неприхватању 
мандата мора бири оверена у органу надлежном за оверу потписа.  
  У складу са чланом 49. став 5.  Одлуке  мандат се додељује првом следећем кандидату са 
исте изборне листе коме није био додељен мандат посланика Одлуком о додели мандата 
кандидатима са изборних листа за изборе посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине, одржаних 21. јуна и 01 јула  2020. године. Применом става 6. истог члана Одлуке,  
уколико је изјаву о неприхватању дао кандидат с коалиционе изборне листе, Комисија  
додељује мандат првом следећем кандидату који је припадник исте политичке странке. 

 
Број: 013-117-121 /2020-01 

           У Новом Саду, 24. јул 2020. године 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                              Милован Амиџић 
   
  

 


