
 
 

    На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлика УС, 54/2011 и 
12/2020), 
 Општинска изборна комисија у Прибоју, на седници одржаној     
28.05.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа СДА САНЏАКА- ДР. 
СУЛЕЈМАН УГЉАНИН коју је, 27. маја 2020. године, поднела СДА 
САНЏАКА, за изборе за одборнике Скупштине општине Прибој, расписане 
за 21. јун 2020. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинска изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице 
СДА САНЏАКА, у складу са законом поднело благовремену и уредну 
Изборну листу са 14 кандидата за одборнике Скупштине општине Прибој 
на изборима расписаним за 21.06. 2020. године. 
 
 Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом 
прописана документација и да је правно ваљана, као и да Изборна листа 
испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о 
локалним изборима, у погледу броја кандидата на изборној листи и 
заступљености мање заступљеног пола на изборној листи. 
 
 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о 
локалним изборима, поднето укупно 511  правно ваљаних, оверених изјава 
бирача да подржавају Изборну листу. 
 
 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела 
одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети 
приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана 
доношења Решења. 

   ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

                Број: 013-23 од 28.05.2020. године                

                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
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И З Б О Р Н А   Л И С Т А 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
___________СДА САНЏАКА________________ 

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 
 

подноси Општинској изборној комисији у Прибоју 

Изборну листу ____СДА САНЏАКА- ДР. СУЛЕЈМАН УГЉАНИН____ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

за изборе за одборнике Скупштине општине Прибој, расписане за 26.04.2020. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 

 

Редни 
број Име и презиме Занимање Пребивалиште и адреса 

стана1 Страначка припадност2 

1. Хајро Бећировић Дипл. инжењер 
технологије 

 СДА Санџака 

2. Едита Хасанагић Инжењер машинства  СДА Санџака 

3.  Мирхан Златанић Ел. техничар  СДА Санџака 

4. Алма Сарачевић Бакалауреат социјални 
рад 

 СДА Санџака 

5. Јасмин Хаџовић Приватни предузетник  СДА Санџака 

                                                
1   Према подацима из уверења о пребивалишту. 
2   Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција. 
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6. Муаз Дедовић Приватни предузетник  СДА Санџака 

7. Фуад Кулоглија Мед. техничар  СДА Санџака 

8. Мелиса Ахметагић Дипл.инж.лабораторије  СДА Санџака 

9. Сарачевић Ирма Тех. за компјутерско 
управљање 

 СДА Санџака 

10. Есмералда Гибаница 
Тутунџић 

Мастер турског језика  СДА Санџака 

11. Елвир Беговић Графичар  СДА Санџака 

12. Емина Фазлић Економиста  СДА Санџака 

13. Бисера Мандал Дипл. економиста  СДА Санџака 

14. Џенан Мемић ССС  СДА Санџака 

     

 

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 
 
 
 
 Лице које подноси изборну листу3 

 ______________________________ 
 (потпис) 

 ______________________________ 
 (име и презиме) 
 

                                                
3    Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, односно лице одређено за заступање групе грађана или лице овлашћено за 
подношење изборне листе. 
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Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу ИООП-2/20, 
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу ИООП-3/20, 
3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу ИООП-4/20, 
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу 
ИООП-5/20, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу ИООП-6/20. Списак у електронском 
облику треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници www.priboj.rs. 
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана, 
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси група 
грађана. 
 
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. 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.  
 
                     2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да 
приликом подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, 
односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима. 
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