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ИЗБОРНАЛиСТА  
КАНДИДАТА  ЗА  ОДБОРНИКЕ  СКУП.ШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Коалиција  Здрава  Србија  - Народни  слободарски  п&крет  

(вазив  подносиоца  Изборне  листе: регuстрована  политuчка  странка  - коалицијо  регисгпрованих  полимичких  странака  - група  грагјана) 

поДНоси  Градској  изборној  комисији  Изборну  листу  

ЗДРАВА  СТРАНА  ГРIДДА  

(Назив  изборне  nucmc) 

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

Име  и  презиме  ЈМБГ  Година  3анимање  Пребивалиште  и  адреса  стана1  Страначка  припадност2  

слободан  Јовановић  1977 Новинар  Стари  Лединци, НСП  

2 дејан  Гојковић  1977 дипломирани  економиста  Петроварадин , ЗС  

3 далибор  Јеж  1977 Возач  - инструіпор  Нови  Сад, НСП  

4 Николина  Мандић  1986 Васпитач  Нови  Сад, ЗС  
5 дивна  Вучковић  1985 дипломирани  технолог  Нови  Сад, НСП  

Милица  Ловре  1983 Медицинска  сестра  Петроварадин  ЗС  
7 Гордана  Стевановић  1980 Адвокат  Нови  Сад, НСП  

8 драгана  Прибишев  1974 Оперативни  менаџер  НовиСад  ЗС  

9 Слободан  Пилиповић  1998 Студент  Футог  НСП  

10 Милан  Бандић  . 1981 Грађевински  техничар  Ветерник, • 3С  

11 Њубиша  Вукотић  1979 Менаџер  Сремска  Каменица, НСП  



Ли овлашћено  за  
лодношење  Изборне  листе  

12 Драгана  Гојковић  .
- П  1977 дипгтомирани  економ f ја  Нсви  С , •

: ?С  

13 Тамара  Басарић  2000 Студент  Нови  С , нсп  
14 АлександраЛовре  1981 ССС  - Гимназија  Клис.а  ЗС  

15 Саша  Вучковић  1990 Приватни  предузетник  •.. Нови  Сад: НСП  

16 Станиша  Ћуришић  1971 Пензионер  • Нсви  Сад  ЗС  

17 Филил  Игњатић  1998 Студент  Нови  Can HCn 

18 ЊиланаЂурић  - 1969 Књиговођа  НовиСад  ЗС  

19 дуuјан  Бартој  1998 Студент  Нови  Сад. НСП  

20 Милка  Шакота  - 1984 Економиста  Нови  Сад, 3С  
Г21 Маријана  Колар  - 19В5 домаћица  Нови  Сад  НСП  

22 Ерна  Новалиа  . . 1999 Ст  дент  Нови  Сад, ЗС  
23 Бранкица  Вукотић  . 1984 Спужбеница  Сремска  Каменица ! 

Орешковића  1 
НСП  

24 Небојша  Јосимовић  1985 Машински  техничар  Сремска  Каменица  ЗС  

25 Јован  Шк  нд.ић  ! -

. 1981 Економиста  Нови  Сад, НСП  
26 ЋурГјица  Јоветић  . 1976 Инжењер  ПП  саобраћаја  Нови  Сад. 3С  

НАПОМЕНА: (Навести  све  кандидате  према  подацима  и3 ове  табегје) 
Број   

У  Новом  Саду, Х7  
(датум) 



Према  подацима  из  потврде  о  преб $иuду  
Страначку  припацност  за  сваког  кандитата  на  изборној  ЈІИСТИ  наводи  амо  страначка  коалиција  

уз  ову  Изборну  листу  доставња  се: 

доказ  о  упису  у  Регистар  политичких  странака, 
2. Потврда  о  изборном  праву, не  старија  од  шест  месеци, за  сваког  кандидата  за  одборника, 
З. Писана  изјава  сваког  кандидата  за  одборника  да  прихвата  да  буде  кандидат  за  одборника , 
4. Потврда  о  пребивалишту  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  Јlисте, 
6. Овлашћење  за  лица  која  поднесе  изборну  листу, 
7. Уоерење  о  државњанству , не  старије  од  шест  месеци , за  сваког  кандидата  за  одборника , 
8. Слисак  бирача  који  подржавају  изборну  листу  у  писаној  и  елејпронској  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  
лрезимена  јавних  бележника  који  су  оверили  потписе . Списак  треба  да  буде  израђен  у  програму  Ехсеi у  табели  објавњеној  на  интернет  страници  Градске .  
изборне  комисије  httpѕ://ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ/qіk-ѕtrana/ или  у  елејо-ронској  форми  (Lјд  uііu двд), који  се  може  преузети  у  просторијама  Градске  изборне  
комисије , Улица  Жарка  Зрењанина  2, И  спрат, Мала  сала, 

9. Оверен  споразум  о  образовању  страначке  коалиције, 
10. Оверен  споразум  о  образовању  групе  грађана  са  потврдом  о  изборном  праву  на  територији  Града  F-јовог  Сада, не  старијом  од  јјест  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  

подноLЈјења  Изборне  листе  достави  и  писмени  лредлог  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  скпаду  са  чланом  26. став  5. Закона  о  лолитичким  странкама  (оригинал  или  оверену  фотокопију ) и  друге  доказе  о  политичком  деловању  на  
представњању  и  застуnању  интереса  националне  мањине  и  заштити  и  побогБшању  права  приnадника  националне  мањине. 

2. Политички  субјекат  који  намерава  да  користи  средства  изјавних  извора  за  покриће  трошкова  изборне  кампање , припиком  лодношења  Изборне  листе  подноси  
писану  изјаву  да  ће  користити  средства. 

З. На  изборној  писти  мора  бити  40% мање  заступњеног  пола. Међу  сваких  пет  кандидата  по  редоспеду  на  тіисти  (првих  пет  места, других  лет  места  и  тако  до  краја  
листе) мора  бити  најмање  по  два  кандидата  - припадника  оног  nona koju je мање  заступген  на  листи. 
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