
Образац  - ОСГНСI/26 

ИЗОРНА  ЛИСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

РУСКА .СТРАНКА .  
(назив  пdдносuоца  Изборне  листе: реаисn рована  политичkа  странка  - коалиција  р$аистроаних  политичкUх  странака  - apyna арађана) 

лоДноси  Градској  иаборној  комјсији  Изборну  листу  

РУСКА  СТРАНКА  
азив  џзборне  лuбте) 

за  изборе  за  одборнике  Скупштине  Града  Новог  Сада, расписане  за  26. април  02О. године. 

Кандидати  за  одборнике  су  

ИМе  и  презиме
, 

ЈNІБГ  Занимање  Пребивалиште  и  адреса  &гана1  

1 Вериц Рај(ић  .. 1991 . Техничар  за. биотехнологј4ју  Ветерник, 
2 Бранилав  Крстић  1990 Радио  и  видео  техничар  .. Сремска  Каеница , 
3 Ненад ..Ракић  1995 Машински  тхничар .. Футог, : 
4 Марко .Савковић  . -. 1986 . Ветеринарси  техничар . 

5 Јован  Живковић  - 1993 Ветеринарсkи  техничар  Нови  Сад,: 
6 Милица  Манојгіовић . 1990 Медицинскасестра  техничар  . Нови  Сад, - 

7 Зоран  драгичевић  1995 . Економски  техничар . Ветерник, : . 

8 НиколиИлић  .. • 1999 ПоЈ-bоприврДнитехничар. Новисад,,,. 
9 даниеhа  Сонтић • 1977 доктор  стометологије  Нови  Сад, 

10 Бранислав  Јелић  - 1986 Ветеринарски  техничар . Вете,рник, : 
11 Никола  Топић . 1992 Оператер  мшинске  обрае  Ветерник,. , 

12 МилорадТица  1976 Шумарскитхничар  Ветерник, 
13 Милица  зец  1997 . Медицинскасестра  техничар  Нови  Сад, 
14 Никола  Ћирић  - 1973 Машинбравр  Вегеч, 
15 Теодора  Русов .. 1999 Саобраћајн  ТУТ . Ветерник, : 
16 Небојша  Савковић  . - 1975 Техничардумскогсаобрћаја  Футог, 
17 Страхиња  Бечелић  . 1986 , Саобраћајни  техничар  Футог, 
18 Сандра  Бабић  ...., 1977 , дипломираји  економиста . Ср. Камениц , 



19 Милан  3.орић  . . 19$9 . Машински  техничар  егеч, • 

20 Никопина  Адамоић  ------1992 Хемијски  прехрамбени  техничар  футог, • . 

21 Еуген  Орос  
• 197 Прецизни  мехничар , Нови  Сад, • . 

22 душан  Геро , - : . 198 . Аутолимар . футог, . - 

23 Лариса  Мирчић  ., 194 , Женски  фризр . етерник, - . 

24 Бојана  дјажић . 194 . Економиста ., . футог, . - 

25 Веселин  Филиповић  ......193 . Инг. менаџмепа  Нови  Сад, . - . - 

26 Урош  Тадић  . : . . 198 . дипломираниучитегb - Нови  Сад, -: - 

І1АПОМЕНА: (Навести  све  кандидате  лрем  подацима  из  бве  табеле) 

Број:  

У  Новом  Саду  TX .OG  
(даглум) 

ЛиЦе  овлашћено  за  
подношење  Изборне  листе  

Према  подацим  из  потврде  о  пребивлишtу  
Страначку  гірипдност  за  саког  канді4гата  ka изорној  лисги  навбди  само  страначка  коалиција  

Уз  ову  Изборну  листу  доставгbа  се: 

1. доказ  о  пису  у  Регистр  политичких  траІака , 
2. Потврда  о  изборнм  праву, не  сfаријІ  од  Њест  есеци, за  сваког  канидата  за  одбоника , 
3. Писана  изјава  свког  к - иДата  а  одборника  да  прі4хвата  да  буде  кадидат  за  одборника , 
4. Потврда  о  пребивалиііјту  н  територији  града  Новог  Сада, не  старија  од  шест  месеци, за  сваког  ка Iдидата  за  одборника , 
5. Писана  сагласност  носіоца  изборне  лист  да  буде  носилац  изборне  листе, 
6. Овлашћње  за  лица  кdја  поднес  избbрну  листу, 
7. Уверење  о  државh анству, не  стрије  од  Шест  месеци, за  сваког  кандидата  за  одборника , 
8. Списак  бирача  којји  поДржа9ају  і4з6орчу  листу  у  писаној  и  електронскбј  форми  (Цд  ии  ДВД), тако  д  списак  у  оба  облика  буде  истветан, обавезно  сорГиран  

по  азбуном  реду  презL4мена  јавних  бележника  који  іу  оверили  потпиtе, са  изјавама  сваког  бирача  koje такође  морају  бити  сортиране  по  азбучном  реду  
презимена  јавних  белфкника  који  су  бверили  пбтпиtе, Списак  треба  а  буде  израђеі  у  програму  ЕхеЈ  у  табели  објавгbеној  на  интрнет  странициГрадске  
изборне  комисије ј . г ] Ѕ , І Н3/ или  у  електронској  форми  (LЏ  или  ДВД),  који  се  може  преузти  у  просторијма  Градске  изборне  
комисије, Улица  Жарк  3реанина  2, Н  спат, Мала  сала, 



9. Оверен  споразум  о  обазовању  странчке  коалиције, 
10. Оверен  споразум  о  обазовању  гругlе  грађана  са  потрдом  о  изборнбм  праву  на  теитори  Града  kовог  Сада, не  старијом  оД  шест  месеци , за  сако  лице  које  

образује  групу  грађана . 

НАПОМЕНА: . 

Подносилац  Изборне  листе  који  намерава  да  стекне  положај  поГитичке  странк  или  коалициј  политичких  транака  нациоkалних  мањин , дкан  је  да  
приликом  подношења  Изборне  листе  достави  и  лис vіени  предлог  Да  му  се  при  лроглашењу  Изорне  листе  утрди  положај  пслитичке  странkе  националне  
мањин , односно  коалиције  политичкL1х  странака  националних  мањина, у  сімаду  са  чланом  40. ств  7. закона  о  лбкалним  изборма, као  и  да  дбстави  програм  
и  статут  политичке  странке, оверен  у  складу  са  члном  26. стао  5. закона  о  nогіитичким  странkама  (оригинат  или  оверену  фотокопију ) и  Друге  доказе  о  
гіолитичком  деловању  Ка  представњау  и  заступању  интереса  националне  мањин  и  заштити  и  пdбоњшању  праа  припадника  Кационалне  мањине. 

2. Политички  субјекат  који  намерава  да  ористи  средства  из  јавних  извора  за  покриће  трошкова  избфне  кампање, приликом  подноlцења  Изборне  листе  подноси  
писану  Изјаву  да  ће  коистити  средства , 

з . На  изббрној  листи  мора  бити  40% мање  заступњено  пола. Међу  сваких  пет  кандидата  по  редосііеду  на  листи  (првих  пет  Mecta, других  nет  места  и  тако  до  
краја  лі4сте) мора  бити  најмање  по  дв  кандидата  - пипадника  оног  пола  који  је  мае  застуnњен  іі a листи. 
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