
 

Образац СГБ-1/14 

ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ  

 

                         Група Грађана „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ” 

_______________________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција - 

 

_______________________________________________________________________________________ 
– група грађана) 

 

подноси Градској изборној комисији изборну листу__________________________________________ 

 

                         Група Грађана „ ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ” 

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

 

за избор одборника Скупштине града Београда. 

Кандидати за одборнике су: 

_______________________________________________________________________________________ 

Ред.                    Година             Пребивалиште          Страначка 

број        Име            Презиме     рођења             Занимање            и адреса         припадност* 

                   становања 

_______________________________________________________________________________________ 

   

1 Милица Ђурђевић 1990. апсолвент политичких наука 
  2 Борислав  Пелевић 1956. професор 
  3 Тијана Урошевић 1984 филозоф 
  4 Стефан  Стаменковски 1982. предузетник 
  5 Зоран Мићовић 1957. предузетник 
  6 Катарина Комазец 1990. дипломирани филолог 
  7 Дамњан  Кнежевић 1988. студент 
  8 Лазар  Мијић 1992. студент 
  9 Мариа Поповић 1974. инг. предузетног менаџмента 
  10 Владимир Јовић 1983. физиотерапеутски техничар 
  11 Александар Бјелан 1987. струковни инжењер архитектуре 
  12 Јелена  Недељковић 1992. студент 
  13 Иван  Недељковић 1987. техничар друмског саобраћаја 
  14 Игор  Прошић 1993. студент 
  

15 Јелена  Костић 1986. виши дијететичар - нутрициониста 
  16 Саша Лазаревић 1967. машински техничар 
  17 Теодора Миковић 1990. студент 
  18 Стефан  Исаиловић 1991. студент 
  

19 Предраг Пушкаш 1977. 
Рук. механизацијом унутраш. 
транс. 

  20 Катарина Минић 1994. студент 
  21 Бојан Мијаиловић 1994. електротехничар 
  22 Ведран  Ћосић 1978. економиста 
  23 Ивана Грајнеровић 1992. техничар графичке дораде 
  24 Немања Милошевић 1995. радио - тонац 
  25 Жељко Ранковић 1990. електр. за машине и опрему 
  26 Никола Ераковић 1986. електротехничар 
  27 Ана Марковић 1977. дипломирани економиста 
  



28 Вања Стојановић 1989. студент 
  29 Никола Јаковљевић 1979. вулканизер 
  30 Јована Вукобратовић 1993. студент 
  31 Петар Роквић 1989. угоститељски техничар 
  32 Милан  Томић 1983. туристички техничар 
  33 Невена Ђокић 1969. фризер 
  34 Милош Радoјичић 1965. столар 
  35 Александар Дражић 1979. екектротехничар 
  36 Јелена  Вукадиновић 1991. машински техничар 
  37 Светислав Марковић 1948. пензионер 
   

 

 
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

Број: ________________________ 

                              21.2.2014. 

У Београду, __________________ 
           (датум) 

            Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 

                                                                                        Александар Дражић 

        _______________________________________ 
             (име и презиме) 

 

        _______________________________________ 
                  (потпис) 

_________________________ 

Уз ову изборну листу доставља се: 

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, 

2. Писана сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе, 

3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци, 

4. Писана изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, 

5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци, 

6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци, 

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писаној и електронској форми, са изјавом сваког бирача, 

8. Оверен споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана – ако је изборну листу 

поднела коалиција регистрованих политичких странака или група грађана, 

9. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (чл. 21. Закона о финансирању 

политичких активности), 

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:  

- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се 

бира, односно 37 кандидата;   

- 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;   

- Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику. 

* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси  коалиција регистрованих 

политичких странака 


