
На  основу  члана  56. Закона  о  локалним  изборима  ( Службени  гласник  
Републике  србије , бр. 129107, 34/10 - одлука  УС, 54/11, 12/20, 16/20 - 
аутентично  тумачење  и  68/20), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  і! седници  од  
21. септембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  

нОВог  САДА  

САНДРИ  ТРИФУНОВИЋ  СТОЈАНОВИЋ , са  Изборне  листе  
ВОЈВОЂАНСКИ  фРОНТ  - уједињени  за  демократски  Нови  Сад  (Лига  
социјалдемократа  Војводине, Војвођанска  партија, 3аједно  за  Војводину), 
потврђује  се  мандат  одборнице  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

іi 

Ово  решење  објавити  у  ,,Спужбеном  листу  Града  Новог  Сада . 

образложење  

Скупштина  Града  Новог  Сада  на  11 седници  од  21. септембра  2020. 
године  донела  је  Решење  о  престанку  мандата  одборника, којим  је  утврдила  
да  одборнику  Браниславу  Богарошком , са  Изборне  листе  ВОЈВОЋАНСКИ  
ФРОНТ  - уједињени  за  демократски  Нови  Сад  (Лига  социјалдемократа  
Војводине , Војвођанска  партија, заједно  за  Војводину), престаје  мандат  
одборника  пре  истека  времена  на  којеје  изабран , на  основу  поднете  оставке. 

На  основу  члана  48. став  2. закона  о  локалним  изборима  (,,Службени  
гласник  Републике  Србије , бр.  129/07, 34/10 - одлука  УС, 54/1 1, 12/20, 16/20 
- аутентично  тумачење  и  68/20), Градска  изборна  комисија  је  на  1. седници  
од  21. септембра  2020. године, мандат  који  припада  Изборној  листи  
ВОЈВОЂАНСКИ  ФРОНТ  - уједињени  за  демократски  Нови  Сад  (Лига  
социјалдемократа  Војводине, Војвођанска  партија, заједно  за  Војводину), 
доделила  Сандри  Трифуновић  Стојановић , као  првој  следећој  кандидаткињи  
са  изборне  листе, којој  није  био  додењен  мандат  одборнице  - припадници  
исте  политичке  странке, а  која  је  дала  писану  сагласност  да  прихвата  мандат. 
Градска  изборна  комисија  издала  је  Сандри  Трифуновић  Стојановић  
уверење  да  је  изабрана  за  одборницу  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  
питања  Скупштине  Града  Новог  Сада  на  4. седници  од  21. септембра  2020. 



године  на  основу  Извештаја  Градске  изборне  комисије  о  додели  мандата  
одборницима  Скупштине  Града  Новог  Сада, број: 020-812020-382- І  од  21. 
септембра  2020. године  и  Уверења  о  избору  за  одборника  Скупштине  Града  
Новог  Сада  број: 020-8/2020-381-ј  од  21. септембра  2020. године, утврдила  је  
Предгтог  решења  о  потврђивању  мандата  одборника  Скупштине  Града  Новог  
С  ада. 

Сходно  наведеном  Скупштина  Града  Новог  Сада  је  одлучила  као  у  
диспозитиву  овог  решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 

гlротив  овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Управном  суду  у  року  од  
48 часова  од  дана  доношења  решења. 

РЕГ!УБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грд  новИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  нОвоГ  САДА  
Број: 020-1 97/2020-1 
2 і . септембар  2020. године  
НОВИСАД MЅcJe 

,- -дница  

а  Маринковић  РаRоМировић  
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