
 

Образац СГБ-1/14 

ИЗБОРНА ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ  

 

НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ OДГОВОРА 

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

_______________________________________________________________________________________ 
– група грађана) 

 

подноси Градској изборној комисији изборну листу__________________________________________ 

 

НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 

_______________________________________________________________________________________ 
(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 Никола   Тулимировић 1981 програмер   

2 Никола Драганић 1981 рачуновођа   

3 Марија Тураковић 1987 менаџер   

4 Виктор Живојиновић 1985 дипл. правник        

5 Слободан Симић 1962 референт заштите на 

раду 

  

6 Ирена Исаковић 1979 директор   

7 Радован Ковачевић 1977 професор    

8 Јелена Симоновић 1980 финансијски референт   

9 Горан Зечевић 1967 радник обезбеђења   

10 Зоран Гошић 1955 агент у промету 

некретнина 

  

11 Зорка Петровић 1952 пензионер   

12 Богдан Батножић 1977 благајник   

13 Вукашин Павловић 1970 предузетник   

14 Мина Милошевић 1977 менаџер   

15 Стеван Петровић 1993 студент   

16 Жељко Драгојевић 1961 професор   

17 Биљана Савић 1977 дипломирани физичар   

18 Јована Гргић 1987 студент   

19 Бранислав Палибрк 1955 рачуновођа   

20 Бојан Аничић 1984 дипломирани 

политиколог 

  

21 Сандра Марковић 1989 оператер телефона   

22 Бојан Суботић 1987 правник   

23 Драгољуб Тулимировић 1953 дипломирани 

електроинжењер 

  

24 Милица Кабуру 1966 преводилац   



Јовановић 

25 Марко Филиповић 1985 сниматељ   

26 Зоран Тучен 1961 аутомеханичар   

27 Анђелка Танчић 

Радосављевић 

1969 библиотекар   

28 Дејан Пејичић 1969 машинбравар   

29 Дарко Бабић 1985 аутоматичар   

30 Радмила Лаловић 1966 пијаниста   

31 Немања Живојиновић 1977 грађевински техничар   

32 Милош Данчиловић 1985 фризер   

33 Зорана Трајковић 1985 спремачица   

34 Мирољуб Драганић 1982 кувар   

35 Миодраг Трајковић 1981 прецизни механичар   

36 Радмила Тулимировић 1956 пензионер   

37 Милан Живојиновић 1951 пензионер   

  

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 
(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 


