
Образац - 1 

 

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 

Група грађана Уједињена демократска Звездара – Зоран Вулетић 

______________________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: регистроване политичке странке/страначке коaлиције/групе грађана) 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

подноси Изборној комисији Градске општине Звездара изборну листу 

Уједињена демократска Звездара – Зоран Вулетић 

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

 

за избор одборника Скупштине Градске општине Звездара. 

 

Кандидати за одборнике су: 

______________________________________________________________________________________ 

Ред. 

број 

Презиме и име Датум 

рођења 

Занимање Пребивалиште 

и адреса 

становања* 

Страначка припадност* 

 

______________________________________________________________________________________ 

1                        2                         3                        4                            5                                6 

 

1 Вулетић Зоран 05.05.1970. Предузетник   

2 Станимировић  03.05.1976. Дипломирани    

Александар    економиста   

3 Јовић Вукојица 23.12.1956. Предузетник    

4 Трипковић Татјана 10.10.1965. Наставник     

разредне наставе  

5 Перовић Марија 25.07.1980. Комуниколог   

6 Туловић Јасмина 02.02.1973. Наставник    

разредне наставе  

7 Станковић Зорица 26.03.1981. Економски    

техничар    

8 Вукашиновић  11.04.1964. Предузетник    

Светислав        

9 Миланковић   13.11.1973. Правник    

Далибор        

10 Нешић Боривоје 31.05.1978. Економиста   

11 Димовски Гордана 01.08.1957. Пензионер   

12 Анђелковић   06.07.1948. Пензионер    

Слободан        

13 Бољевски Ивана 19.11.1976. Дипломирани   

стоматолог   

14 Трипковић   22.06.1994. Мастер педагог   

Страхиња        



15 Вукашиновић  13.07.1968. Прехрамбени   

Јелена     техничар    

16 Огњановић Марко 28.07.1980. Дипломирани   

правник   

17 Вукашиновић Иван 27.06.1982. Аутолимар   

18 Перовић Мирослава 19.06.1949. Пензионер   

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

 

 

 

Број: ________________________ 

 

У Београду, __________________.2020. године. 
           (датум) 

 

        Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу* 

ЗОРАН ВУЛЕТИЋ 

               _______________________________________ 
                     (име и презиме) 

 

               _______________________________________ 
              (потпис) 

 

 

Уз ову изборну листу доставља се: 

 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу - образац 2;  

2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје 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 за одборника са изборне листе - не старија од шест 

месеци - на обрасцу надлежног органа; 

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника са изборне листе - не старија од шест 

месеци - на обрасцу надлежног органа; 

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника са изборне листе - не старије од шест 

месеци - на обрасцу надлежног органа; 

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), 

сложен по азбучном реду презимена бирача - образац 5. Списак у електронском облику треба да 

буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници 

http://www.zvezdara.org.rs/. Изборна листа доставља се у писаном и електронском облику, који 

мора бити истоветан; 

8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике, оверена у складу са Законом 

о оверавању потписа, рукописа и преписа - образац 6; 

9. Оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана 

– ако је изборну листу поднела коалиција регистрованих политичких странака или група грађана. 

Aко је изборну листу поднела група грађана, са потврдама о изборном праву за свако лице које 

је потписник споразума; 

10. Писани предлог да се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке 

националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, уз доказ из 

одговарајућег регистра. 
 

НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. 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. 

 

http://www.zvezdara.org.rs/


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 ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 61/2015 - 

одлука УС) и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне 

мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине. 

 

НАПОМЕНА 3: Документација која се прилаже уз изборну листу под редним бројевима 4, 5. и 6, може 

бити приложена и у овереној фотокопији. 

 

НАПОМЕНА 4: Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног 

броја одборника који се бира. 

 

НАПОМЕНА 5: Речи и појмови у овом обрасцу који имају родно значење односе се јeднако на мушки 

и женски род без обзира у којем роду су наведени. 

 

 
* Према подацима из уверења о пребивалишту 

* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка 

коалиција. 

* Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, 

односно лице одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за подношење изборне листе. 


