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ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

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

 
_________________________________СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА_____________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________ 
политичких странака  – групе грађана) 

 

подноси Изборној комисији Градске општине Савски венац изборну листу ______________________ 
 
_________________________Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА_________________ 

(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 Година 
рођења 

Занимање 

1 2 3 4 5 

1.  Ненад Рајковић 1965 дипл. инж. 
архитектуре 

2.  Марија  Јовичић 
Kaawach 

1987 дипломирани 
учитељ 

3.  Живко Миленковић 1953 грађевински 
техничар 

4.  Дијана Мраовић 1982 финансијски 
техничар 

5.  Слађана Ножинић 1958 угоститељ 

6.  Саша Стојановић 1951 инжењер 
хортикултуре 

7.  Марко  Вељовић 1988 дипломирани 
правник 

8.  Срђан Додић 1969 металоглодач 

9.  Весна Рендулић 1964 економски 
техничар 

10.  Јасмина Јакоб 1980 педикир-
маникир 

11.  Ружица Петковић 1954 трговац 

12.  Радомaн Посркача 1963 машиниста 

13.  Милан  Лукић 1949 грађевински 
техничар 

14.      

15.      

16.      

17.      



18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 

Број: ________________________ 
 
У Београду, ___04.06.2020.    ____ 
           (датум) 

            Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу 
 
        ____________Ненад Рајковић________________ 
             (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 


