
Образац СГОСВ - 1 
 

ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

САВСКИ ВЕНАЦ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ  

 
_________________Коалиција: АЛЕКСНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА САВСКИ ВЕНАЦ___________________ 

(назив подносиоца изборне листе: назив регистроване политичке странке  - коалиције регистрованих  

_______________________________________________________________________________________ 
политичких странака  – групе грађана) 

 

подноси Изборној комисији Градске општине Савски венац изборну листу ______________________ 
 
_____________           _АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА САВСКИ ВЕНАЦ___________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

за избор одборника Скупштине Градске општине Савски венац. 
Кандидати за одборнике су: 

Ред. 
број 

Име Презиме Годи
на 

рође
ња 

Занимање Страначка 
припадност* 

1 2 3 4 5  

1.  Александар  Аврамовић 1972. предузетник  СПАС 

2.  Светислав  Којић 1970. Високи струковни 
физиотерапеут 

СПАС 

3.  Јулија  Којић 1995. студент СПАС 

4.  Елизабета  Аврамовић  1974. оптичар СПАС 

5.   Васка  Аврамовић  1942. пензионер СПАС 

6.  Андреја Мршовић 1971. правник СПАС 

7.  Новица Станковић 1987. дипломирани 
менаџер 

СПАС 

8.  Дијана Радисављевић  1988. новинар СПАС 

9.  Бранка  Кутлешић  1989. Дипломирани 
педагог 

СПАС 

10.  Александар  Шарац 1965. угоститељ РДС 

11.  Мирјана  Ђокић  1954. Пензионер СПАС 

12.  Весна  Шарац 1965. економиста СПАС 

13.  Дејан  Ђокић 1989. дипл. менаџер у 
спорту 

СПАС 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

 
 
Број: ________________________ 
 
У Београду, ____05.06.2020._________ 
 
           (датум) 



            Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 
 
        ____________Душан Петрић______________ 
             (име и презиме) 

        _______________________________________ 
                  (потпис) 
_________________________ 
Уз ову изборну листу доставља се: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, 
2. Писмена 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. Писмена 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 регистрованих 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. Писмени 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 најмање 13 кандидата;   
- На изборној листи међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја 
листе) мора бити најмање по два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на листи;   
- Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику, који мора бити истоветан. 

* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси  коалиција регистрованих политичких 

странака 


