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ИЗБОРНА  ЛИСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Коалициа  НЕК  МАСКЕ  ПАДНУ  
(назив  подносиоца  Изборне  листе; регuсмрована  полuтичка  странка  - коалџција  регuстроеаних  полимuчкuх  смранака  - група  грађана) 

подНоси  Градској  изборној  комисији  Изборну  листу  

НЕК  МАСКЕ  ПРНУ  - зелена  странка  - Нова  странка  

(назuе  uзборне  nucme) 

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

Кандидати  за  одборнике  су: 

Име  и  презиме  ЈМБГ  
ђ
дина  

3анимање  Пребивалиuјте  и  адреса  стана1  Страначка  приг1адност2  

1.  Горан  Чабради  1968. Магистар  заштите  животне  
средине  

Нови  Сад, ЗЕС  

2.  Јелена  Петровић  1994. Студент  Нови  Сад, ЗЕС  

З. Милица  Барјактаровић  1954. дипломирани  правник - 
пензионер  

Нови  Сад, ЗЕС  

4.  Миланка  Мишковић  1953. дипломирани  биолог - 
пензионер  

Нови  Сад, ЗЕС  

5.  дамир  Шантек  1965. Предузетник  Сремска  Каменица, ЗЕС  

6.  Весна  Тамаш  1981. дипломирани  економиста  Нови  Сад, ЗЕС  

7.  Јован  загорчић  1994. Студент  Ченеј, НОВА  

8.  Милица  Јелић  1996. Струковни  економиста  Нови  Сад, ЗЕС  

9.  Момчило  Ненадовић  1961. Балетски  играч  Сремска  Каменица , ЗЕС  



10.  Вукашин  Комленски  - 1982. Монтер  централног  грејања  Нови  0ад, ЗЕС  

11.  Иван  ЈанковиТі  1955. Пензионер  Нови  Сад1 ЗЕС  

12.  Ивана  Прдић  1997. Студент  Нови  Сад, ЗЕС  

13.  Богдан  Томић  1971. доктор  наука  из  области  
спорта  

Нови  Сад, ЗЕС  

14.  Бињана  Илић  1993. Студент  Футог, НОВА  

15.  Мирјана  Аћимовић  
Симин  

1964. Мастер  инжењер  грађевине  Нови  Сад, ЗЕС  

16.  Ћорђе  загорчић  1973. Машински  техничар  Нови  Сад  ЗЕС  

17.  дубравка  Секулић  1968. Професор  немачкогјезика  Нови  Сад, ЗЕС  

18.  Никола  Цулаћ  1982. Адвокат  Нови  Сад, ЗЕС  

19.  Вук  Вукегіић  1973. дипломирани  економиста  Нови  Сад, ЗЕС  

20.  Агнеш  Гириц  Цветковић  1968. Педијатријска  сестра  Нови  Сад, ЗЕС  

21.  Олга  Ловрић  - 1953. дипломирани  политиколог  Нови  Сад, НОВА  

22.  МLІлка  Вукчевић  1947. Пензионер  Нови  Сад, ЗЕС  

23.  Влада  Стеланов  1962. Професор  књижевности  Нови  Сад, ЗЕС  

24.  Александар  Вучуровић  1995. Студент  Нови  Сад,• ЗЕС  



25.  Марко  Тодоровић  1996. Студент  Ноби  Сад, ЗЕС  

26.  Вања  Јефтић  1997. Студент  Нови  Сад, ЗЕС  

НАПОМЕНА: (Навести  све  кацидате  према  подацима  и3 ове  табеле) 

Број:  

У  Нобом  Саду   
(датум ) 

Лице  овлаіјјћено  за  
подноuјење  Изборне  листе  

Горан  Чабради   
(име  и  

(потпос) 

Према  подацима  из  потврде  о  пребивалишту  
2Страначку  припадност  за  сваког  кандитата  на  изборној  листи  наводи  само  страначка  коалиција  

Уз  ову  Изборну  листу  доставгbа  се: 

доказ  о  упису  у  Регистар  политичких  странака , 

2. Потврда  о  изборном  праву, не  старија  од  шест  месеци , за  сваког  кандидатаза  одборника , 
3. Писана  изјава  сваког  кандидата  за  одборника  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника , 
4. Потврда  о  пребивалишту  на  територији  Града  Новог  Сада 1не  старија  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  одборника , 
5. Писана  сагласност  носиоца  изборне  листе  да  буде  носилац  изборне  листе, 
6. Овлашћење  за  лица  која  лоднесе  изборну  листу, 
7. Уверење  о  државтbанству,не  старије  од  шест  месеци ,за  сваког  кандидата  за  одборника , 
8. Списак  бирача  који  подржавају  изборну  листу  у  писаној  и  елеігронској  форми  (ЦД  или  ДВД),тако  да  списак  у  оба  облика  буде  истоветан , обавезно  сортиран  по  

азбучном  реду  презименајавних  бележника  који  су  оверили  гіотписе , са  изјавама  сваког  бирача  које  такође  морају  бити  сортиране  по  азбучном  реду  
презименајавних  бележника  који  су  оверили  потписе . Списак  треба  да  буде  израђен  у  програму  хсеІ  у  табели  објавтbеној  на  интернет  страници  Градске  
изборне  комисијеhttрѕ://бkџрѕtіпа.nоv!ѕаd.гѕ1 іk-аtгапа /или  у  егіектронској  форми  (L!д  или  дВд), који  се  може  преузетиу  просторијама  Градске  изборне  комисије , 
УлицаЖарка  3рењанина  2, iiспрат, Мала  сала, 

9. Оверен  споразум  о  образовању  страначке  коалиције , 
10. Оверен  споразум  о  образовању  групе  грађана  са  потврдом  о  изборном  правуна  територији  Града  Новог  Сада , не  старијом  од  шест  месеци , за  свако  лице  које  

образује  груПу  грађана . 



НАГІОМЕНА: 
I. Подносилац  Изборне  листе  који  намерава  да  стекне  положај  полигичке  странке  или  коалиције  политичких  странака  националних  мањина , дужач  је  да  

приликом  подношења  Изборне  листе  достави  и  писмени  предлог  да  му  се  при  проглашењу  Изборне  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  чланом  26. став  5. Закона  о  политичким  странкама  (оригинал  или  оверену  фотокопију) и  друге  доказе  о  
политичком  деловању  на  представњању  и  заступању  интереса  националне  мањине  и  заштити  и  побоњшању  права  припадника  националне  мањине . 

2. Политички  субјекат  који  намерава  да  користи  средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова  изборне  кампањеприликом  подноuјења  Изборне  листе  
подносиписану  изјаву  да  ће  користити  средства . 

З. На  изборној  листи  мора  бити  40% мање  заступњеног  пола. Међу  сваких  пет  кандидата  по  редоследу  на  листи  (гірвих  пет  места , других  пет  места  и  тако  до  
краја  листе) мора  бити  најмање  по  два  кандидата  - припадника  оног  пола  који  је  мање  заступњен  на  листи. 
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