
 
Образац СГБ-1/14 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ  
 

ЋИРИЛИЦА ЗА БЕОГРАД - ГРУПА ГРАЂАНА 
_______________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________ 
– група грађана) 

 
подноси Градској изборној комисији изборну листу__________________________________________ 
 

ЋИРИЛИЦА ЗА БЕОГРАД - ГРУПА ГРАЂАНА 
_______________________________________________________________________________________ 

(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           2                   3                 4    5                           6                    7 
__ 

1 Марко  Мандић  1986 студент - апсолвент 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

2 Милица Лазић 1987 

дипломирани 

економиста  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

3 Грегор  Стојановић 1989 студент 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

4 Драгослава  Јовић  1983 правни техничар  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

5 Ненад  Благојевић 1974 економиста 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

6 Марко  Јажић 1988 студент  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

7 Марија Новак  1985 новинар 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

8 Дејан  Родић 1974 предузетник 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

9 Никола Гојковић 1984 студент 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 



10 Катарина  Гојковић 1982 економски техничар  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

11 Филип Грујић 1987 студент 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

12 Марко  Бугарчић 1987 

механичар грејне и 

расхладне технике  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

13 Марко  Михаиловић 1983 информатичар 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

14 Александра Николоски 1987 апсолвент права 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

15 Светислав Вукашиновић 1964 предузетник 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

16 Страхиња  Мишић 1987 студент 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

17 Јагода Планојевић 1953 пензионерка 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

18 Ненад  Николић 1963 

дипломирани 

инжењер шумарства 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

19 Недељко  Шкорић 1969 машински инжењер 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

20 Лара Масниковић 1990 

дипломирана 

економисткиња 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

21 Иван Омеровић 1937 

доктор медицине у 

пензији 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

22 Предраг Анастасијевић  1950 службеник 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

23 Вања Мисић 1987 доктор медицине   

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

24 Стефан Ранчић 1989 

струковни инжењер 

електротехнике и 

рачунарства 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

25 Немања Пјевац  1983 економски техничар  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

26 Ива  Паић 1988 

дипломирани 

правник  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

27 Ђорђе Илић 1979 комерцијалиста  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

28 Ружа Јојић 1954 пензионер  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 



29 Бранко Радивојевић 1960 

дипломирани 

фармацеут  

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

30 Драган Миловановић 1963 возач 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

31 Душанка Шпановић 1953 наставник 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

32 Милош Стојановић 1981 доктор медицине 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

33 Горан  Јефтенић  1985 

инжењер 

архитектуре 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

34 Јована Плавшић 1983 дипломирани биолог 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

35 Иван Тодоровић 1986 правник 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

36 Душан Марковић  1983 

апсолвент 

Политехничке 

академије 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

37 Мирјана Билбија  1959 

дипломирани 

дефектолог 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

38 Гојко Ресан 1936 пензионер 

 

Ћирилица за 

Београд - група 

грађана 

_____________________________________________________________________________________ 
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

Број: ________________________ 
 
У Београду, __________________ 
           (датум) 
            Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 
 
        _______________________________________ 
             (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 


