
Образац - 1 

 

 

 

ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА/КИЊА ЗА ОДБОРНИКЕ/ЦЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
Назив подносиоца изборне листе 

Група грађана За бољу Звездару – МОЈА ЗВЕЗДАРА – Миљан Стојановић 
______________________________________________________________________________________ 

(регистрована политичка странка - страначка коалиција – група грађана) 

 

подноси Изборној комисији Градске општине Звездара  изборну листу _________________________ 

За бољу Звездару – МОЈА ЗВЕЗДАРА – Миљан Стојановић 
______________________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за избор одборника/ца Скупштине Градске општине Звездара. 

 

Кандидати/киње за одборнике/це су: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.  Стојановић Миљан              Учитељ 

2.  Живанић Ђорђе                   Дипл.економиста                

3.  Минић Катарина                  Студент 

4.  Стојковић Марко                 Предузетник 

5.  Марковић Горан                  Конструктор 

6.  Поповић Ивана                    Проф.српског језика       

7.  Милићевић Весна                Мастер правник 

8.  Станисављевић Драгољуб Пензионер                

9.  Миковић Теодора                 Студент           

10.  Арсовић Горан                   Техничар – конструктор      

11.  Буркељц Антонио              Агент за некретнине              

12.  Николић Славица               Дипл.економиста                     

13.  Чукић Немања Студент 

14.  Милица Мирковић Дипл.економиста                   

15.  Сремчевић Марко              Проф.физич.васп.        

16.  Петровић Кристина            Дипл.грађ.инжењер                 

17.  Јевтић Владислав               Админ.радник                

18.  Ћосић Ведран                     Економ.техничар           

   

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Број: ________________________ 

 

У Београду, __________________ 
           (датум) 

            Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 

 

        _______________________________________ 
             (име и презиме) 

 

        _______________________________________ 
                  (потпис) 

 

 

 

НАПОМЕНА 1: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи  (прва три места, друга 

три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат – припадник оног пола који је мање 

заступљен на листи.  

 

НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или 

коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења изборне листе 

достави и писмени предлог 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 6. Закона о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу 

са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама («Службени гласник РС», број 36/09) и друге доказе о 

политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању 

права припадника националне мањине 

 

НАПОМЕНА 3: - Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата/киња од 

укупног броја одборника/ца који се бирају 

 

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми, а уз њу се обавезно достављају и : 

 

1. Овлашћење лица која подносе изборну листу - образац 2 

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе, да буде носилац изборне листе - образац 3 

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника 

 - образац 4 

4. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе – не старија од 6 месеци, 

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата са изборне листе – не старија од 6 месеци, 

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата са изборне листе – не старије од 6 месеци, 

7. Списак бирача, који подржавају изборну листу у писменој и електронској форми сложен по азбучном 

реду бирача, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера 

потписа, на обрасцу 7, списак у електронском облику треба да буде израђен у Excel програму, 

8. Споразум о образовањ у страначке коалиције – ако је изборну листу поднела страначка коалиција, 

9. Споразум о образовању групе грађана – ако је изборну листу поднела група грађана, са потврдама о 

изборном праву за свако лице које је потписник споразума; 

 

 


