
Образац  - ОСГНС1/ 

ИЗБОРНА  ЛИСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Ратни  ветерали  за  Срблју-Vојпоvі  vetcranі  pre Ѕrbѕko 
(назив  подносиоца  Изборне  листе: регистрована  полuтичка  странка  коалиција  регистрованџх  политuчких  странака  - арупа  грађана) 

поДНоси  Градској  изборној  комисији  Изборну  листу  

Ратни  ветсрави  за  Србију-Уојпоvі  vctcranі  ртс  Ѕтbѕkо  
(назив  изборне  nucme) 

за  изборе  за  одборнике  Скупштине  Града  Новог  Сада, расгтисане  за  26. апригт  2020. године. 

Кандидати  за  одборнике  су: 

Ред. 
број  Име  и  презиме  ЈмВГ  Година  

рођења  занимање . Пребивалиuјте  и  адреса  стана1  Страначка  припадност2  

Самуел  Чеман  1964 Столар  Кисач , 

2 Слободанка  Вукелић  1972 Економски  техничар  Нови  Сад, 

З  Здравко  Јаковњевић  1953 дипл. соц. радник-пензионер  Нови  Сад, 

4 мирославмиклош  1966 дипломирани  инжењер  
менаџмента  

Нови  Сад, 

5 ИсидораСвитлица  1996 Студент  Нови  Сад, 
. • 

б  владевабић  1954 Војнислужбеникупензији  Нови  Сад, 
- 

7 Мирјана  Вранешевић  1965 Техничар  хидроградње  Нови  Сад, 

8 Браниспав  Ратић  1969 Пензионер  Каћ, 

9 Александар  Марић  1964 МашиНски  инжењер  Нови  Сад, 



10 Радмила  Стикић  1959 • дипломирани  економиста  Но Сад, 

1 1 Радослав  дивилд  1949 Хемичар-пензионер  Нови  Сад, 

12 Милан  Марчетић  1957 Банкарски  службеник  Нови  Сад, 

13 Зоран  Шумар  1957 Инжењер  заштите  од  ложара  Ветерник, 

14 Јелена  Павловић  1964 Трговац  Петроварадин , 

15 душица  Гаћеша  1998 Студент  Бегеч, 

16 Горан  Јанковић  1962 Графички  инжењер  Нови  Сад, 

17 Мирко  Стикић  1958 дипломирани  економиста  НОВИ  Сад, 

18 Зоран  Радомировић  1972 дигіломирани  правник  Нови  Сад, 

19 Јелена  девић  1974 Струковни  економиста  Буковац, 

20 драгина  Јурковић  1964 Металостругар  Петроварадин , 

21 Жарко  Симић  1964 Пензионер  Нови  Сад, 

22 Горан  Живковић  1964 Службеник  обезбеђења  Нови  Сад, 

23 небојшаторбица  1964 Војни  пензионер  Нови  Сад, 

24 Ања  Сушић  1995 Студент  Нови  Сад, 

25 Сања  Марчетић  1985 Правник  Нови  Сад, 

26 Снежана  Ченејац  1971 Кројач  Нови  Сад, 

НАГјОМЕНА: (Навести  све  кандидате  према  подацима  и3 ове  табеле ) 



(потпис) 

но  за  
не  листе  
МАН  

Б  рој:  

У  Новом  Саду  05.06.2020.  
(датум) 

гiрема  подацима  и3 гіотврде  о  пребивалиші-у  
Страначку  припадност  за  сваког  кандитата  на  изборној  зіисти  наводи  само  страначка  коалиција  

Уз  ову  Изборну  листу  доставња  се: 

1. доказ  о  упису  у  Регистар  политичких  странака, 

2. Потврда  о  изборном  праву, не  старија  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  од6орника, 
3. Писана  изјава  сваког  кандидата  за  одборника  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника , 
4. Потврда  о  лребивалишту  на  територији  Града  Новог  Сада, не  старија  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  одборника , 
5. Писана  сагласност  носиоца  изборне  листе  да  буде  носилац  изборне  листе , 
б. Овлашћење  за  лица  која  поднесе  изборну  листу, 
7, Увероње  о  државњанству , не  старије  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  одборника , 
8. Списак  бирача  који  подржавају  изборну  листу  у  писаној  и  електронској  форми  (Цд  или  ДВД), тако  да  списак  у  оба  облика  буде  истоветан , обавезно  сортиран  

по  азбучном  реду  презимена  јавних  бележника  који  су  оверили  потписе , са  изјавама  сваког  бирача  које  такође  морају  бити  сортиране  по  азбучном  реду  
презимена  јавних  бележника  који  су  оверили  потписе. Списак  треба  да  буде  израђен  у  програму  Ехсеi у  табели  објавњеној  на  интернет  страници  Градске  
изборне  комисије  httрѕ://аkuрѕ tјпа .поvјѕаd.гѕ/qk зtгапа / или  у  електронској  форми  (Цд  или  дВд), који  се  може  преузети  у  просторијама  Градске  изборне  
комисије , Улица  Жарка  Зрењанина  2, ІI спрат, Мала  сала, 

д. Оверен  споразум  о  образовању  страначке  коалиције , 
10. Оверен  споразум  о  образовању  групе  грађана  са  потврдом  о  изборном  праву  на  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  политичкuх  странака  националних  мањина, дужан  је  да  

приликом  подношења  Изборне  листе  достави  и  писмени  предлог  да  му  се  при  лроглашењу  Изборне  листе  утврди  iіоложај  политичке  странке  националне  
мањине , односно  коалиције  политичких  странака  националних  мањина , у  складу  са  чланом  40. став  7. Закона  о  локалним  изборима 1  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  нагиерава  да  користи  средстаа  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова  изборне  кампање, припиком  подноLіјења  Изборне  листе  подноси  
писану  изјаву  да  ће  користити  средства . 

3. На  изборној  гјисти  мора  бити  40% мање  заступњеног  пола. Wеђу  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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