
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИ  НА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  
Број : 020-8/2020-1Об-ј  
11. мај  2020. године  
НОВи  САД  

На  основу  члана  15. и  члана  23. став  3. Закона  о  локалішм  изорима  (,,Сл. гласник  РС , бр. 
129/07, 34/10 - одлука  уС, 54/1 1, 12/20. 16/20 - аутентично  тумачење  и  68/20), Градска  изборна  
комисија  на  25. седници , одржаној  1.2020. године . донелаје  

З  А  К  Јћ  У  Ч  А  К  

1.Обрасци  за  подношење  изборне  листе  за  избор  одборника  Скупштине  Града  Новог  Сада  
од  ОСГНС- ј /20 до  ОСГНС-8/20, утврђеііи  Закњуіјком . број : 020-8/2020-5б- од  4. марта  2020. 

године , остају  на  правној  сназп  у  непромењеном  облііку . 

2.Изјаве  бирача  да  подр)кавају  изборну  листу  кандидата  за  одборнике  Скупштине  Града  
Новог  Сада  (Образац  - ОСГНС-6/20). осим  кол  јавіІог  беле)кника. могу  да  се  овере  и  у  Градској  
управи  за  опште  послове  Града  Новог  Сала . 

Градска  управа  за  оппіте  послове  Града  Г-Iовог  Сада  мо)ке  да  врши  оверу  изјава  бирача  да  
подржавају  изборну  листу  само  на  својој  територији  и  то  само  оних  бирача  који  имају  пријавЈЋено  
пребивалиште  на  територији  Града  Новог  Сада . 

3. Изјаве  бирача  да  подр)кавају  Изборну  листу  и  Списак  бирача  који  својим  потписима  
подржавају  изборну  :іисту  кандидата  за  олборнике  Скупштине  Града  Новог  Сада  (Образац  - 
ОСГНС-5/20), који  се  доставл )а  уз  Изборну  .іисту  кандидата  за  одборике  Скуііштине  Града  
Новог  Сада  (Образац  —ОСГНС I/20), мора  да  буде  сортиране  по  азбучном  реду  презимева  
јавних  бележника  који  су  овери:іи  потп iісе. а  пзјаве  бирача  које  су  оверене  у  Градској  упрааи  за  
оііште  послове  Града  Новог  Сада  наводс  се  послс  изјава  које  су  оверили  јавни  бележници , тако  
да  Списак  у  писаном  u електроііском  облику  у  програму  Ехсе l у  табели  буде  истоветан . 

4. Овај  закњучак  објавити  на  интерііет  страііици  Градске  изборне  комисије  
httpѕ  ://ѕkарѕі  na. novі  ѕad .rѕ/gі k-ѕwana! 
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ПРЕдСFдНИК  

Слободан евић  


	Page 1

