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ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

4. МАРТ2018. ГОДИНЕ  
 

 
 

ЈЕДИНСТВЕНА СТРАНКА ПРАВДЕ (ЈСП) – JEKHUTNO ĆIDIMOS ČAĆIMASKO (JĆČ) 

_________________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција -– група грађана) 

 

подноси Градској изборној комисији изборну листу 

 
ЈЕДИНСТВЕНА СТРАНКА ПРАВДЕ (ЈСП) – JEKHUTNO ĆIDIMOS ČAĆIMASKO (JĆČ) 

__________________________________________________________________________________ 
(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. Зоран       Манојловић   1967        спортски тренер-селектор  

   2 .             Владимир  Петровић         1954            адвокат 

   3.              Биљана     Митровић         1973        ВК пекар 

   4.              Миодраг   Тацић                1949пензионер 

   5.              Милан Јовановић              1956        ауто-лимар 

   6.              Александра Пауновић      1976графичар 

   7.              Дејан  Маринковић          1988       израђивач  хем производа  

   8.              Илија  Јовановић              1961        музичар кв 

   9.              Весна  Јовановић               1966        текстилни техничар 

10.               Богдан Јевтић                    1965         ауто-лимар 

11.               Живослав Ђорђевић         1942            пензионер 

12.               Снежана Маринковић      1964         економски техничар 

13.               Зоран Станковић               1952     таксиста 

14.               Боривој Ђорђевић          1997         кв тесар 

15.               Марија Васић                    1989 конфекцијски кројач 

16.              Гзим Аџај                          1976 предузетник 

17.               Драган Мустафић             1963         каменорезац 

18.               Сунчана Манојловић       1967         медицинска сестра 

19.               Срђан Ристић                    1971       кв  радник  

20.               Зоја  Хусеин                      1972       геронтодомаћица 

21.               Иван Бошњаковић            1994       студент медицине 

22.               Кристијан Петровић         1979        прив.предузетник 

23.               Драгана Тацић                   1967       трговац 

24.               Горан_Јовановић              1979            кв возач 

25               Лејла Колић                       1989        економски техничар 

26.              Тамара Николић                1995фризер 

27.              Дејан Тодоровић                1991       трговац 

 

 

 



 

 

 

28.  Јелена Стругаревић 

 Драгишић    1975        економски техничар 

29.              Ивана Бошњаковић           1998         сценски маскер и власуљар 

30.              Бојан Јовановић                1995            грађевински радник 

31.              Милица Микић                 1994            пекар 

32Милица Николић               1967           техничар-оптичар 

33.               Јелена ђорђевић                1976            техничар 

34.               Тања Маринковић            1978дактилограф 

35.               Ненад Пауновић               1979            кв возач 

36.               Александра  

                                        Маринковић  1988 економски техничар 

37.              Ирена Ђорђевић                1999           фризер 

___________________________________________________________________________ 
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

 

 

 

 

 

 

Број: ________________________ 

16.02.2018. 

У Београду, __________________ 
  (датум) 

       Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 

       Дејан Матић 
    (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 странакаили група грађана, 

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

активности), 

11. Писани предлогдасеприпроглашењуизборнелистеутврдиположајполитичкестранкенационалнемањине, 

односнокоалицијеполитичкихстранаканационалнихмањина, уздоказизодговарајућегрегистра. 

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 


