
     

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 дана 22. фебруара 2021. године утврдила  

ИЗВЕШТАЈ 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Покрајинска изборна комисија, je  дана 22. фебруара  2021. године, констатовала  да су 
поднели оставку следећи посланици: 

-  Ливиа Корпонаи, изабрана са Изборне листе  Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- 
Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор  дана 22. децембра 2020.године;  

- Олена Папуга, изабрана са коалиционе Изборне листе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - 
уједињени за демократску Србију (Лига социјалдемократа Војводине, заједно за Војводину, 
Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски 
блок) дана 31. децембра 2020. године и 

-  Љубо Панић, изабран са коалиционе Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ.“   дана 19. фебруара 2021. године. 

Поднете оставке посланика размотрио је Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине АП Војводине и у свом Извештају предложио да Скупштина констатује престанак 
мандата посланицима са даном подношења оставки. 

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 изборне листе, односно коалиционе изборне  листе  са које 
листе је  изабран посланик  којем  је престао мандат.  

Комисија је посланички мандат доделила:      

1) са Изборне листе  Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Савез војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор : 

       - Хуђик Каролини, рођена 1981. године, професор мађарског језика и књижевности 
из Куле , Петефи Шандора 133.              

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

Кандидат Роберт Отот, који је по редоследу испред кандидата коме је Комисија 
доделила мандат доставио је  изјаву о неприхватању мандата за посланика.  

  2) са коалиционе  Изборне листе ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ- уједињени за демократску 
Србију (Лига социјалдемократа Војводине, заједно за Војводину, Војвођанска партија, 
Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски блок): 

   
- Шућуровић Саши,  рођен 1968. године, помоћни истраживач у математици, из Новог 
Бечеја, Александра Берића 25. 

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

Кандидат Бојан Костреш који је по редоследу испред кандидата коме је Комисија 
доделила мандат доставио је  изјаву о неприхватању мандата за посланика.  
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3) са коалиционе Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ :   

-  Берић Александри, рођена 1970. године, професор технике из Бача, Војвођанских 
бригада 3. 

 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 посланицима  
којима  је  додељен мандат, издала уверење да су изабране  за посланика. 

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

 

           102 Број: 134-3/2020-01 
Нови Сад, 22. фебруар 2021. године 

 Заменик председника Комисије       
Рајко Маринковић,ср.  

 
                                                                                                                           


