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ИЗБОРНА  ЛИСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА  
(Назив  подносиоца  Изборне  листе: регистрована  политичка  странка  - коалицuја  регистросаних  политuчких  странака  - група  грађана) 

подНоси  Градској  изборној  комисији  Изборну  листу  

др  ВОЈИСЛАВ  ШЕШЕЈЂ  - СРПСКА  РАДИКАЛНА  СТРАНКА  
(назив  изборне  листе) 

за  изборе  за  одборнике  Скупштине  Града  Новог  Сада, расписане  за  26. arіpun 2020. године. 

Кандидати  за  одборнике  су: 

Име  и  презиме  ЈМГ  аа  Занимање  Пребивали Luте  и  адреса  стана1  

Стран  

Дн°ст2  
Ћурађ  Јакшић  - 1977. професор  историје  Нови  Сад, 

2 Милорад  Мирчић  1956. дипл. инж. технологије . Нови  Сад. 
3 Снежана  Мушицки  1974, проф. српскогјез . и  књиж. Нови  Сад  

Горан  Ћокић  1975. службеник  Нови  Сад, 
Јелена  Мандарић  1976! административнирадник  Нови  Сад  

б  Марина  Неделковић  • 1989. мастер  социолог  Нови  Сад  
Вања  Божић  1983. проф. историје  HoDu Сад,

. 

В  Лазар  Кањерић  1982. дипл. инж. архитектуре  - мастер  НовиСад. 
В  данило  Пецел  1974. дипл. економиста  Нови  Сад, 
10 данијела  Радоја  - 1994. дипл. економиста  Футог  
i 1 Стојан  Ненадић  - 1986. возач . Петроварадин . . 

12 Милена  Биберџић . - 1951. пензионер  Сремска  Каменица , 
13 Владан  Васић  1987. машински  инжењер  НовиСад  
•4 зоран  Каран  1962. дипл . менаџер  у  спорту  Футог: 
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Нада  Омагbев  - . 1952. пензионер  Нови  Сад.  
Радивој  Лакић  - 1951. пензионер  Каћ  
Стево  Радоја  1971. машинскитехничар  Футог. 
Њубиша  Лазаревић  1960. струковни  економиста  Нови  Сад • . . 

Зора  Змијањац  .. - - 1964. скужбеник  Нови  Сад. .. 
Милана  Божић  - - 1987. дипл. економиста  Нови  Сад. 

• 

Жарко  Симић  1965. бравар  Буковац . 
Славі(о  Циган  . - - 1963. шумарски  техничар . Ковигb, 
Јовак  Радојчин  . 1955. возач  Нови  Сад  
Зорица  Керкез  - 1969. израђивач  одеће  Петроварадин .  . 
Њудмила  Ракита  1948. проф. у  пензији  Нови  Сад. ‚

..: 

дакило  Марков  1962. геометар  Сремска  Каменица  
дејан  Чанковић  1975. туристичкі  техничар  Нови  Сад, 
душан  Иванишевић  . • 1977. дипл. економиста  Ветерник, -

. 

Милица  Бајило  . • • 1988. дипл. правник  Нови  Сад.. 
Снежана  Воштић  - 1974. дипл. инж. агрономије  Нови  Сад,,, . : 
Здравко  Чаковац  - 1973. машински  техничар  Нови  Сад. 
Предраг  Јерковић  1957. дипл. инж. елеwгротехнике  Руменка , - 

Кристина  Циган  1995. студент . Ковигb. - 

Ћуро  Митрић  . . . 1965. електричар  будисава , ‚ 

Јелека  дешић  .. . . - . 1984. поњопривредни  техничар  Нови  Сад:  
душан  Арсенијевић  ‚ 1952. пензионер  Нови  Лединци , 
Милак  Максимовић  1973. прецизни  механичар  Стари  Лединци  - 

Зоран  Мирчетић  1973. радник  Вегеч . 
Јелена  Миловац  199Q. дипл. хемичар  - контрола  квалитета  и  

управгања  животном  средином  
Буковац  

. 

Наталија  Шотра  1994. радник  Степановићево , 
Радован  Човић

• - 1948. пензионер  Каћ, ‚ -. . 

Мирко  дубаић  . 1961. техничар  одржавања  рачунара  Нови  Сад, 
Зорка  Гвојић  . . . 1961! цариник  шпедитер  Нови  Сад  
драган  Зеrbковић  - . - 1971. водоинсталатер  Буковац, - 

Слађана  Тошић  . ‚ 1978. саобраћајни  техничар  Ветерник,: 
Богдан  Богдановић  . . 1995. возач  Кисач , ‚ 

Јелена  Црвени  . - - 1985. дипл. менаџер  у  туризму . Нови  Сад  
Маја  Бакић  1976. мастер  проф. српскогјезика  Нови  Сад, -. : ‚ 

НАПОМЕНА: (Навести  све  кандидате  према  подацима  из  ове  табепе) 



L ој   
! -Іобом  Саду,  

(dатум) 

Лице  овлаuјћено  за  
подновјење  Изборне  листе  

Према  подацима  из  потврде  о  пребивалишту  
Страначиу  припадност  за  сваког  кандитата  на  изборној  листи  наводи  само  страначка  коалиција  

Уз  обу  Изборну  лиоту  доставња  се: 

Доказ  о  упису  у  Региотар  политичких  странака , 

2, Потврда  о  изборном  праву, не  сгарија  од  шест  месеци  за  сваког  кандидата  за  одборника , 
3. flucaua изјава  сваког  кандидага  за  одборника  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборнико , 
4. Потврда  о  пребивапишту  на  територији  Града  Новог  Сада, не  старија  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  одборника , 
б . Писана  сагласност  носиоца  изборне  листе  да  буде  носилац  изборне  гiисте, 
(і Овлаџјlење  за  лица  која  поднесе  изборну  листу, 

Уверење  о  државтbанству, не  старије  од  цјест  мессци, за  сваког  кандидата  за  одборника , 
Списак  бирача  који  подржавају  изборну  листу  у  писаној  и  електронској  форми  (LІД  ипи  дВД)1  тако  да  списак  у  оба  облика  буде  ист0ветан 1  обавезно  сортиран  по  азбучном  реду  
презимена  јавних  бележника  који  су  овериnи  потписе, са  изјавама  сваког  бирача  које  такође  морају  бити  сортиране  по  азбучном  реду  презимена  јавних  бележника  који  су  
оверили  потписе . Списак  треба  да  буде  израГ)ен  у  програму  Ехсеј  у  табели  објавњеној  на  интернет  страници  Градске  изборне  комисије  httpѕ://ѕі  џрѕбпа .поvsаd.га/qј k-ѕtгаnа/ или  
у  електронској  форми  (LIД  или  ДВД), који  се  може  преузети  у  просторијама  Градске  изборне  комисије 1  Улица  Жарка  3рењанина  2, 11 спрат, Мала  сала, 

). Оверен  споразум  о  образовању  страначке  коалиције , 
С . Оберен  споразум  о  образовању  групе  грађана  са  потврдом  о  изборном  прабу  на  територији  Града  Новог  Сада, не  старијом  од  іџест  месеци, за  свако  лице  које  образујс  групу  

грађана . 

ј  -{ј\ ј  {о  М  Е  НА: 
1. Подносиnац  Изборне  листе  који  намераба  да  стекне  положај  политичке  странке  или  коалиције  политичких  странака  националних  мањина, дужан  је  да  приликом  подноџјења  

Изборне  nисте  достави  и  писмени  предnог  да  му  се  при  проглашењу  Изборно  листе  утврди  положај  политичке  странке  националне  мањине, односно  коалиције  политичких  
странака  националних  мањина, у  складу  са  чланом  40 став  7. закона  о  локалним  изборима , као  и  да  достави  програм  и  статут  политичке  странке , оверен  у  складу  са  чnаном  
26. став  5. 3акона  о  политичким  странкама  (оригинал -  или  оверену  фотокопију) и  друге  доказе  о  јіолитичком  деловању  на  представњању  и  застугіању  интереса  националне  
мањине  и  заџјтити  и  побоњшању  права  припадника  националне  мањине. 

2. Политички  субјекат  који  намерава  да  користи  средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова  изборне  кампање, приликом  подношења  Изборне  листе  подноси  писану  изјаву  да  
fie користити  средства. 

3. На  изборној  писти  мора  бити  40% мање  заступњеног  пола. Међу  сваких  пет  кандидата  по  редоследу  на  листи  (првих  пет  места, других  пет  места  и  тако  до  краја  nисте) мора  
бити  најмање  по  два  кандидата  припадника  оног  пола  који  ја  мање  заступњен  на  листи. 
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