
Образац  - ОСГНСІI2О  

ИЗБОРНАЛИСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОвОг  САДА  

Коалиција: АЛЕКСАНДАР  ШАПИЋ  - ПОВЕДА  ЗА  НОВИ  САД  

(назив  подносиоца  Изборне  листе: регистрована  политичка  странка  - коалицuја  регистрованих  полuтuчкuх  спіранака  - група  грађана) 

подноси  Градској  изборној  комисији  Изборну  листу  

АЛЕКСАНДАР  ШАПИЋ  - ПОБЕДА  ЗА  НОВИ  САД  
(назив  изборне  лисме) 

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

Кандидати  за  одборнике  су: 

Име  и  презиме  ЈМБГ  занимање  Пребивалиште  и  адреса  стана1  Страначка  гірипадност2  

1 3оран  Суботић  1958 Магистар  економских  наука  Нови  Сад, СПАС  
2 Кристина  Караић  . 1993 Студент  Нови  Сад • СПАС  
3 Симо  Чабаркапа  1948 Економиста  Нови  Сад. • СПАС  
4 Милан  Јапунџић  . 1955 дипл. економиста  Нови  Сад

. 
СПАС  

5 Нада  Радевић  1960 Службеник  Нови  Сад, СПАС  
6 Јован  Бијелић  1957 дипл. инж. машинства  Нови  Сад, • СПАС  
7 Живан  Мандић  1962 Инжењертелекомуникација  Нови  Сад, СПАС  
8 Марко  Миловић  - 1990 Маг. фармације  Нови  Сад, • СПАС  
9 Милица  Ђерковић  1989 Адвокат  Нови  Сад. . СПАС  
10 Татјана  Ивановић  1984 дипл.економиста  F-јовиСад, - РСД  
11 Велибор  Ђоковић  1973 гlроф.физичког  ааспитања -Мр  нови  Сад, СПАС  
12 Ђурађ  Митракобић  - 1946 проф. Др. машинсгва  Нови  Сад,

. СПАС  
13 Весели  Милићевић  : - 1964 дипл.инж. маијинства  Нови  Сад, СПАС  
14 Боіана  Сибинчић  1993 Студент  новисад,: СПАС  
15 Јелена  Миловић  1991 Маг. фармације  НовиСад. СПАС  
16 Владо  Ивановић  - 19В4 гlроф. филозофије  Нови  Сад. СПАС  



Лице  овлашћено  за  
подношење  Изборне  листе  

Мипан  Јапуні,іић  
е  и  презиме  

(помпис) 

17 Борис  Бабић  • 1996 Студент  Нови  Сад, СПАС  
18 Станоје  Цицак  - 1952 Дипл. инж. полопривреде  НовиСад, СПАС  
19 Латинка  Цицак  1998 Маг. спортске  медицине  Нови  Сад, СПАС  
20 Вања  Каназир  1981 СССгимназија  ноаисад, СПАС  
21 Александар  Перовић  1979 дипл. економиста  Нови  Сад, СПАС  
22 Бранислав  Филиповић  1986 сСС  - гимназија  Нови  Сад, СПАС  
23 Витомир  Милисав  1967 Војни  пензионер  Нови  Сад,

• . СПАС  
24 Нада  Вукичевић  . 1987 дипл. правник  НовиСад, : СПАС  
25 ојіиверајЂумовић  . 1961 Правнитехничар  НовиСад, СПАС  
26 Андрија  Лазарев  1996 Студент  Нови  Сад, СПАС  

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

Број:  

У  Новом  Саду, 05.06.2020. 
(датум) 

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

Уз  ову  Изборну  листу  доставгbа  се: 

1. доказ  о  упису  у  Регистар  лолитичких  странака, 
2. Потврда  о  изборном  праву, не  старија  од  шест  месеци 1  за  сваког  кандидатаза  одборника , 
3. Писана  изјава  сваког  кандидата  за  одборника  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника1  
4. Потврда  о  пребивалишту  на Града  Човог  Сада,не  старија -од  шест  месеци, за  сваког  кандидата  за  одборника , 
5. Писана  сагласност  носиоца  изборне  листе  да  буде  носипац  изборне  листе1  
6. Овлашћење  за  лица  која  лоднесе  изборну  листу, 
7. Уверење  о  државЈ-bанству,не  старије  од  шест  месеци ,за  сваког  кандидата  за  одборника , 



8. Списак  бирача  који  подржавају  изборну  листу  у  писаној  и  елејСгронској  форми  (Цд  или  д8д),тако  да  списак  у  оба  облика  буде  истоветан , обавезно  
сортиран  по  азбучном  реду  презименајавних  бележника  који  су  оверили  потnисе, 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  Ехсеі  у  табели  објавњеној  на  интернет  
страници  Градске  изборне  комисијеhttрѕј/ѕkuрѕtјпа.nоvјѕаd.гѕ/qјk-ѕtгаnа/или  у  елејсі-ронској .форми  (LЈД  или  дВд), који  се  може  преузетиу  просторијама  
Градске  изборне  комисије , Улица  Жарка  зрењанина  2, іісгірат, 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. 

НАПОМЕНА: 
1. Подносилац  Изборне  листе  који  намерава  да  стекне  положај  политичке  странке  или  коалиције  политичких  странака  националних  мањина, дужан  је  да  

приликом  подношења  Изборне  листе  достави  и  писмени  предлог  да  му  се  при  проглаuјењу  tlзборне  листе  уі-врди  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  лолитичким  странкама  (оригинал  или  оверену  фотокопију) и  друге  
доказе  о  политичком  деловању  на  представгању  и  застулању  интереса  националне  мањине  и  заLuтити  И  побогbшању  права  припадника  националне  
мањине. 

2. Политички  субјекат  који  намерава  да  користи  средства  из  јавних  извора  за  покриће  троwкова  изборне  кампање,приликом  подношења  Изборне  листе  
подносиписану  изјаву  да  ће  користити  средства . 

3. На  изборној  листи  мора  бити  40% мање  заступњеног  пола. Међу  сваких  пет  кандидата  по  редоследу  на  листи  (првих  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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