Образац СГБ-1/18
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција -

Странка правде и помирења/Stranka pravde i pomirenja
_______________________________________________________________________________________
– група грађана)

подноси Градској изборној комисији изборну листу__________________________________________
Др. Муамер Зукорлић - Странка правде и помирења/Dr.Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja
______________________________________________________________________________________
(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. Ненад Прокић, 03.09.1954. године, универзитетски професор
2. Рефик Шећибовић, 06.05.1957. године, универзитетски професор
3. Сандра Борђошки, 11.10.1972. године, архитекта
4. Иван Ђурђевић, 12.01.1979. године, предузетник
5. Младен Симић, 16.09.1967. године, дипл. технолог
6. Тамара Божић, 08.02.1978. године, дипл. педагог
7. Војислав Рајић, 21.01.1956.године,дипл. инжењер шумарства
8. Драган Ћосић, 11.04.1962. године, дипл. инжењер петрологије
9. Јасна Рибић, 23.02.1988. године, дипл. економиста
10. Слободан Живковић, 13.12.1954. године,универзитетски професор
11. Зихрет Абази, 18.03.1976. године, офтамолог
12. Нађа Зечевић, 13.08.1975. године, хисторичар уметности
13. Рифат Рондић, 15.06.1950. године, дипломата
14. Драган Бањац, 10.07.1955. године, журналиста
15. Јулија Авакумовић, 09.09.1971. године, универзитетски професор
16. Милан Беслаћ, 18.02.1959. године, др. економских наука
17. Алија Јашаревић, 15.11.1963. године, универзитетски професор
18. Ана Абрамовић, 15.10.1977. године, дипл. менаџер
19. Горан Ђокић, 25.05.1962. године, дипл. правник
20. Маја Караило Стаменов, 09.05.1959. године, професор
21. Мирсад Фејзула, 23.05.1990. године, инженјер електротехнике
22. Елфат Јашари, 08.08.1981. године, дипл. правник
23. Вера Војнаровски, 02.11.1960. године, службеник
24. Тафа Бериша, 12.02.1981. године, теолог
25. Миралем Фејзагић, 14.09.1950. године, дипл. економиста
26. Драгица Виденовић, 05.06.1962. године, дипл. економиста
27. Исмет Карић, 20.10.1948. године, иноватор
28. Арсим Реџеповић, 14.11.1975. године, физиотерапеут
29. Розика Пјетри, 01.01.1962. године, дипл. економиста
30. Живко Селаковић, 28.05.1942. године, пензионер
31. Емин Мамутовски, 04.07.1974. године, предузетник
32. Тијана Станић Вилотијевић, 20.04.1990. године, дипл. примењени уметник
33. Реџо Нукић, 20.04.1945. године, теолог
34. Душан Морача, 17.04.1956. године, предузетник
35. Алиса Шаћировић, 05.06.1994. године, студент
36. Слободан Николић, 23.04.1972. године, предузетник

37. Мајда Суљовић, 12.10.1993. године, студент
38. Тамара Рајић, 22.03.1991. године, еколог
39. Хуснија Јуковић, 18.04.1950. године, пензионер
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Број: ________________________
У Београду, __________________
(датум)

Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу
Ненад Прокић
______________________________________
(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,
8. Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике, оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа,
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,
10. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (чл. 21. Закона о финансирању политичких
активности),
11. 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, који мора бити истоветан;
- Документација која се прилаже уз изборну листу под редним бројевима 3, 5. и 6, може бити приложена и у овереној фотокопији.
* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција регистрованих политичких странака

