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И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА  ПОСЛАНИКЕ У 

СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Коалиција: Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија 
Македонаца (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija 

Makedonaca (DPM)/ Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска 
партија на македонците (ДПМ) 

(назив подносиоца изборне листе - политичке странке / коалиције / групе грађана) 
 

подноси Покрајинској изборној комисији Изборну листу 

Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца 
(ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca 

(DPM)/ Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска партија на 
македонците (ДПМ) 

(назив изборне листе) 
 

за изборе посланикa у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписане за 26. април 2020. године. 

Кандидати за посланике су: 

Ред. 
број 

Презиме и име ЈМБГ 
Година 
рођења 

Занимање Место пребивалишта Адреса стана1 
Страначка 

припадност/ГГ2 

1. Скорупан Хасан   1978. теолог Суботица  
Странка 
правде и 

помирења 

2. Андрејић Миланко  1962. предузетник Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

                                                
1 Према подацима из потврде о пребивалишту 
2 Страначку припадност односно припадност групи грађана, за сваког кандидата на изборној листи наводи само коалиција 
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3. Хочак Мирослав   1977. менаџер Нови Сад  
Странка 
правде и 

помирења 

4. Георгиевска Маја   1975. 
Дипл. Имз. Пословни 

комун.- мастер 
Панчево, Глогоњ  

Демократска 
партија 

Македонаца 

5. Богичевић Зорица  1979. дипломирани редитељ Рума  
Странка 
правде и 

помирења 

6. Крстић Јелена  1984. мастер социолог Нови Сад  
Демократска 

партија 
Македонаца 

7. Рис Дарко   1981. инвеститор Нови Сад  
Странка 
правде и 

помирења 

8. Рустемовић Худути Ибрахим  1960. дипломирани економиста Суботица   
Странка 
правде и 

помирења 

9. Зокић Даница  1994. мастер психолог Нови Сад  
Демократска 

партија 
Македонаца 

10. Качапор Асмир  1982. правник Нови Сад  
Странка 
правде и 

помирења 

11. Ристовски Војислав  1957. др сци. медицине Нови Сад   
Демократска 

партија 
Македонаца 
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12. Кајкуш Фенсап  1965. службеник  Нови Сад   
Странка 
правде и 

помирења 

13. Јакимовски Предраг  1968. Хемијски техничар Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

14. Кеча Зорица  1966. 
мастер организатора 

здравствене неге 
Нови Сад  

Демократска 
партија 

Македонаца 

15. Ваврин Петар   1983. привредник Нови Сад  
Странка 
правде и 

помирења 

16. Ереш Золтан  1968. радник Панчево, Глогоњ  
Демократска 

партија 
Македонаца 

17. Момчилов Велинка  1932. пензионер  Опово  
Демократска 

партија 
Македонаца 

18. Бојић Олгица  1956. пензионер Опово   
Демократска 

партија 
Македонаца 

19. Николић Милица  1999. студент Панчево, Долово  
Демократска 

партија 
Македонаца 

20. Зорић Слађана  1978. предузетник Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 
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21. Саузер Јулијана  1993. Медицинска сестра Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

22. Момчилов Мирјана  1955. Пензионер Опово  
Демократска 

партија 
Македонаца 

23. Томашевић Марија  1994. Био техничарн Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

24. Илијаз Салаји   1955. занатлија Суботица  
Демократска 

партија 
Македонаца 

25. Гајић Соња  1974. предузетник Панчево, Глогоњ  
Демократска 

партија 
Македонаца 

26. Тодоровић Јелена  1975. Техничар за биотехнологију Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

27. Лазаревски Марија  1992. Дипломирани васпитач Панчево, Јабука  
Демократска 

партија 
Македонаца 

28. Ђекић Душка  1986. Женски фризер Панчево   
Демократска 

партија 
Македонаца 

29. Георгиевски Васе  1951. пензионер Панчево, Глогоњ  
Демократска 

партија 
Македонаца 
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30. Богдановић Кристијан  1970. Спортски менаџер Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

31. Јакимовски Тијана  1989. економиста Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

32. Лупулов Гордана  1972. трговац Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

33. Крстић Срећан  1947. Пензионер Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

34. Ристић Станиша  1975. радник Панчево, Глогоњ  
Демократска 

партија 
Македонаца 

35. Пислевић Горан  1969. Струковни менаџер Панчево  
Демократска 

партија 
Македонаца 

36. Карановић Милица  1984. Адвокат Нови Сад  
Демократска 

партија 
Македонаца 

37. Рустемовић Тахира  1969. комерцијалиста Суботица  
Странка 
правде и 

помирења 

38. Поповић Мирослав  1978. Економиста Нови Сад  
Демократска 

партија 
Македонаца 
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39. Момчилов Златоја  1951. Пензионер Опово  
Демократска 

партија 
Македонаца 

40. Владуп Љубинко  1947. пензионер Опово  
 Демократска 

партија 
Македонаца 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

 Лице које подноси изборну листу3 

 ______________________________ 
 (потпис) 

 
 (име и презиме) 

                                                
3 Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, лице одређено за заступање коалиције политичке странке и групе грађана, односно лице 

одређено за заступање групе грађана, или лице овлашћено за подношење изборне листе 
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Ова изборна листа доставља се у писаној и електронској форми (у .doc или.docx формату на CD-у или DVD-у), а уз њу се достављају и: 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке ( Образац 2), 

2. Писана сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе (Образац 3), 

3. Писана изјава сваког кандидата за посланика да прихвата да буде кандидат за посланика (Образац 4), 

4. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног органа (оригинал или оверена фотокопија), не старија од шест месеци, 

5. Потврда о пребивалишту  за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног органа (оригинал или оверена фотокопија),  не старија од шест месеци 

6. Уверење о држављанству  за сваког кандидата за посланика, на обрасцу надлежног органа (оригинал или оверена фотокопија), не старије од шест месеци, 

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен код јавног бележника.  У градовима и општинама за које нису именовани јавни 
бележници изјава се оверава у основном суду, судској јединици или пријемној канцеларији основног суда, односно у градској/општинској управи. Клаузула о овери може се 
отиснути и на полеђини обрасца електромеханичким средством писања или штамбиљем. 

Изјаве бирача и списак бирача који подржавају изборну листу морају бити сортирани по азбучном реду презимена јавних бележника који су оверили потписе, односно по 
азбучном реду града/општине на чијој територији су потписи оверени, ако је овера извршена у основном суду, судској јединици или пријемној канцеларији основних судова, 
односно градској/општинској управи на територији градова/општина где нису именовани јавни бележници.  

Списак бирача мора бити израђен на Обрасцу 5/ПИК2020  у програму Excel објављеном на интернет страници Комисије www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs; списак се доставља у 
писаном и електронском облику (у .xls или .xlsx формату на CD-у  или DVD-у). Списак бирача у писаној и електронској форми мора бити истоветан. 

 

8. Оверен Споразум о образовању коалиције или оверен споразум о образовању групе грађана – aко изборну листу подноси коалиција или група грађана (оригинал или оверена 
фотокопија), 

9. Потврда о изборном праву, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана, односно коалиција политичке 
странке и групе грађана,  не старија од шест месеци. 
 
 НАПОМЕНА 1: Коалиција или група грађана, као подносиоци изборне листе, не подносе овлашћење из тачке 1., с обзиром да је лице овлашћено за подношење изборне листе 
одређено коалиционим споразумом, односно споразумом о оснивању групе грађана. 
 
НАПОМЕНА 2: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола.На изборној листи 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 заступљен на листи.     
 
НАПОМЕНА 3: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина, 
дужан је да приликом подношења изборне листе Комисији достави копијe програмa и статутa, оверених у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама, копију 
оснивачког акта и писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака 
националних мањина, у складу са чланом 47. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине («Службени лист АПВ» број: 
23/2014,  12/2020 и  14/20-аутентично тумачење). 
 
НАПОМЕНА 4: Подносилац изборне листе који намерава да за финансирање изборне кампање користи средства из јавних извора, Комисији предаје и писану изјаву да ће 
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање ( Образац 8); 
 
НАПОМЕНА 5: Подаци о личности у изборној листи и приложеној документацији ће се користити искључиво у овом изборном процесу и у складу са Законом о заштити података о 
личности ( „Службени гласник РС“, број:87/2018)  


