
Образац ОГИК-1/22 

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Коалиција РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД 

(назив подносиоца изборне листе: политичке странке / коалиције политичких странака / групе грађана) 
 

подноси Градској изборној комисији Изборну листу 

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД – АЛЕКСАНДАР БУХАНАЦ (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, 

СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) 
(назив изборне листе) 

 

за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 3. април 2022. године. 

Кандидати за одборнике су: 

Ред. 

број 
Име и презиме Занимање Место пребивалишта 

Политичка 

странка1 

1. Павле Бихали Гаврин приватник Београд 
Српско руски 

покрет 

2. Александар Буханац приватник Београд 
Српско руски 

покрет 

3. Срђан Васић м.техничар Београд 
Српско руски 

покрет 

4. Сања Стевановић драмски уметник Београд 

Српско руска 

партија 

Вукови 

5. Јована Јаворац трговац Београд 
Српско руски 

покрет 

6. Александар Пожгај дипл. економиста Београд 
Српско руски 

покрет 

                                                
1 У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке странке која је предложила кандидата за одборника на коалиционој изборној листи. 



 

 

7. Марко Вујовић кувар Београд 

Српско руска 

партија 

Вукови 

8. 
Христос Алексопулос 

Christos Alexopoulos 

др.мед.наука, проф. 

струковних студија 
Београд 

Покрет грка 

Србиза 

9. Невена Савић менаџер безбедности Београд 
Српско руски 

покрет 

10. Бојана Драганић правник Београд 

Српско руска 

партија 

Вукови 

11. Никола Станковић предузетник Београд 
Покрет грка 

Србиза 

12 Ана Кртинић Оператер у књиговодству Београд 
Покрет грка 

Србиза 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

  Лице које подноси изборну листу
2
 

  _________Павле Бихали Гаврин_________ 

  (име и презиме) 

  _________________ 

  ____________________________________ 

  (потпис) 

 

 

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми, а уз њу се достављају и: 

1. Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке, уколико је не подноси заступник уписан у Регистар политичких 

странака; 

2. Писмена сагласност сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на Обрасцу ОГИК-2/22; 

3. Исправа о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопија личне карте без микроконтролера, за сваког кандидата за 
одборника; 

4. 3.000 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, односно 1.500 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу националне 

мањине, на Обрасцу ОГИК-3/22; 

                                                
2 Заступник политичке странке или лице које је он овластио за подношење изборне листе, лице које је коалиционим споразумом овлашћено за подношење изборне листе, односно 

лице које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење изборне листе. 
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5. Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу, на Обрасцу ОГИК-4/22, у електронској форми; 

6. Писмена сагласност носиоца листе да се у називу изборне листе употреби његово лично име, ако назив изборне листе садржи име и презиме 

неког физичког лица, ако то лице није потписало неки други документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 42. став 1. тачка 5) Закона о 

локалним изборима; 

7. Писмена сагласност правног лица да се у називу изборне листе употреби његов назив, ако изборна листа садржи назив правног лица; 

8. Споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана, који се закључује у форми јавно оверене (легализоване) 

исправе, aко изборну листу подноси коалиција или група грађана; 

9. Писмено овлашћење за закључење споразума о образовању коалиције политичких странака, ако изборну листу подноси коалиција а споразум је 

потписало лице које није уписано као заступник политичке странке у Регистар политичких странака; 

10. Писмена сагласност да се у називу коалиције, односно групе грађана употреби лично име физичког лица или назив правног лица, ако 
коалиција, односно група грађана у свом називу садржи лично име тог физичког лица, односно назив тог правног лица и ако то физичко лице није 

потписало неки документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 42. став 1. тачка 11) Закона о локалним изборима; 

11. Писмени предлог да се изборној листи, при проглашењу изборне листе, утврди положај изборне листе националне мањине, у складу са чланом 

75. став 2. Закона о локалним изборима, ако подносилац изборне листе жели да изборна листа има положај изборне листе националне мањине; 

12. Писмена изјава за коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (чл. 21. Закона о финансирању политичких 
активности). 

 

НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу 

на изборној листи (првих пет места, других пет места и тако до краја) морају бити три припадника једног и два припадника другог пола. 
 

НАПОМЕНА 2: Име и презиме кандидата за одборника који је припадник националне мањине наводи се према српском правопису и ћириличким 

писмом, а уз то може да буде наведено и према правопису и на писму националне мањине којој припада. 

 

НАПОМЕНА 3: Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сложени по азбучном реду презимена бирача. 

Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу у електронском облику садржи и податке о овлашћеном оверитељу 
(име и презиме јавног бележника, општинска односно градска управа или основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда). 


