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И З Б О Р Н А  Л И С Т А
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

БОШЊАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

I Z B O R N A  L I S T A
KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVJETA

BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
Странка правде и помирења (СПП)

Stranka pravde i pomirenja (SPP)
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине)

(naziv predlagača izborne liste: grupe birača / udruženja / političke stranke nacionalne manjine)

подноси Републичкој изборној комисији Изборну листу
podnosi Republičkoj izbornoj komisiji Izbornu listu

СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – др Мисала Праменковић

STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – dr. Misala Pramenković
(назив изборне листе) / (naziv izborne liste)

за изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.
za izbore za članove Nacionalnog savjeta bošnjačke nacionalne manjine, raspisane za 13. novembar 2022. godine.

Кандидати за чланове Националног савета су:
Kandidati za članove Nacionalnog savjeta su:

Ред.
број
Red.
broj

Име и презиме
Ime i prezime

ЈМБГ
JMBG

Занимање
Zanimanje

Место пребивалишта
Mjesto prebivališta

Адреса пребивалишта1

Adresa prebivališta1

1. Misala Pramenković
Мисала Праменковић

Univerzitetski profesor
Универзитетски

професор

Novi Pazar
Нови Пазар

1 Према подацима из личне карте.
1 Prema podacima iz lične karte.



2. Munib Mujagić
Муниб Мујагић

Dipl. inž. аrhitekture
Дипл. инж. архитектуре

Sjenica
Сјеница

3. Hajro Tutić
Хајро Тутић

Teolog
Теолог

Novi Pazar
Нови Пазар

4. Alisa Talović
Алиса Таловић

Dipl. socijalni radnik
Дипл. социјални радник

Prijepolje
Пријепоље

5. Mustafa Fetić
Мустафа Фетић

Univerzitetski profesor
Универзитетски

професор
Novi Pazar

Нови Пазар

6. Ljutvija Balkan
Љутвија Балкан

Privrednik
Привредник

Tutin
Тутин

7. Meliha Preljević
Мелиха Прељевић

Master islamskih znanosti
Мастер исламских наука

Tutin
Тутин

8. Edin Numanović
Един Нумановић

Dr. medicine
Др Медицине

Novi Pazar
Нови Пазар

9. Naso Planić
Насо Планић

Privatni preduzetnik
Приватни предузетник

Prijepolje
Пријепоље

10. Sajma Dazdarević
Сајма Даздаревић

Dipl. pravnik
Дипл. правник

Tutin
Тутин

11. Kemal Džemić
Кемал Џемић

Univerzitetski profesor
Универзитетски

професор

Novi Pazar
Нови Пазар

12. Ahmed Bihorac
Ахмед Бихорац

Prof. dr. filoloških nauka
Проф. др филолошких

наука

Novi Pazar
Нови Пазар

13. Amina Mišorep
Амина Мишореп

Student
Студент

Priboj
Прибој

14. Mersad Curić
Мерсад Цурић

Prof. pedagogije
Проф. педагогије

Novi Pazar
Нови Пазар

15. Jonuz Džanković
Јонуз Џанковић

Prof. tjelesnog i
zdravstvenog odgoja
Проф. физичког и

здравственог васпитања

Novi Pazar
Нови Пазар



16. Sadika Džanković
Садика Џанковић

Prof. biologije
Проф. биологије

Novi Pazar
Нови Пазар

17. Omer Đondić
Омер Ђондић

Dipl. pravnik
Дипл. правник

Tutin
Тутин

18. Selvir Bilalović
Селвир Билаловић

Poljoprivrednik
Пољопривредник

Sjenica
Сјеница

19. Azra Demić
Азра Демић

Vaspitač
Васпитач

Novi Pazar
Нови Пазар

20. Zuhdija Zukorlić
Зухдија Зукорлић

Teolog
Теолог

Tutin
Тутин

21. Elmedin Čičić
Елмедин Чичић

Lekar specijalista
Лекар специјалиста

Prijepolje
Пријепоље

22. Atifa Šaljić
Атифа Шаљић

Prof. bosanskog jezika
Проф. босанског језика

Tutin
Тутин

23. Haris Kašić
Харис Кашић

Dr. medicine
Др медицине

Prijepolje
Пријепоље

24. Ersin Maličević
Ерсин Мaличевић

Dipl. ekonomista
Дипл. економиста

Sjenica
Сјеница

25. Azemina Dervišević
Аземина Дервишевић

Računovođa
Рачуновођа

Novi Pazar
Нови Пазар

26. Sanela Halković
Санела Халковић

Književnica
Књижевница

Sjenica
Сјеница

27. Jašar Balić
Јашар Балић

Privrednik
Привредник

Tutin
Тутин

28. Harun Hajradinović
Харун Хајрадиновић

Agronom
Агроном

Sjenica
Сјеница

29. Sabaheta Muratović
Сабахета Муратовић

Dipl. vaspitač
Дипл. васпитач

Novi Pazar
Нови Пазар

30. Mevlida Nuković
Мевлида Нуковић

Dipl. inž. poljoprivrede i
stočarstva
Дипл. инж.

пољопривреде и

Prijepolje
Пријепоље



сточарства

31. Adnan Šmrković
Аднан Шмрковић

Dipl. defetkolog logopedije
Дипл. дефектолог

логопедије

Sjenica
Сјеница

32. Muzafer Župljanin
Музафер Жупљанин

Master žurnalistike
Мастер журналистике

Novi Pazar
Нови Пазар

33. Sanela Plojović
Санела Плојовић

Trgovac
Трговац

Beograd, Batajnica
Београд, Батајница

34. Esma Ljajić
Есма Љајић

Novinar
Новинар

Novi Pazar
Нови Пазар

35. Haris Halitović
Харис Халитовић

Master socijalnog rada
Мастер социјалног рада

Tutin
Тутин

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) / (navesti sve kandidate po odrednicama iz ove tabele)

Лице које подноси изборну листу2

Lice koje podnosi izbornu listu2

Ferid Bulić/ Ферид Булић
(име и презиме)
(ime i prezime)

 (ЈМБГ)
      (JMBG)

(место и адреса пребивалишта)
(mjesto i adresa prebivališta)

(број телефона)
(broj telefona)

(адреса за пријем електронске поште)
(adresa za prijem elektronske pošte)

__________________________________
(потпис)
(potpis

2 Изборну листу подноси лице које је споразумом о образовању групе бирача одређено да заступа групу бирача или лице које он за то овласти , заступник удружења уписан у Регистар
удружења или лице које он за то овласти, односно заступник политичке странке националне мањине уписан у Регистар политичких странака или лице које он за то овласти.
2 Izbornu listu podnosi lice koje je sporazumom o obrazovanju grupe birača određeno da zastupa grupu birača ili lice koje on za to ovlasti, zastupnik udruženja upisan u Registar udruženja ili lice
koje on za to ovlasti, odnosno zastupnik političke stranke nacionalne manjine upisan u Registar političkih stranaka ili lice koje on za to ovlasti.



Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД, ДВД или УСБ), а уз њу се достављају и:
Ova izborna lista dostavlјa se u pismenoj i elektronskoj formi (CD, DVD ili USB), a uz nju se dostavlјaju i:

1. Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу БОНС-4/22 (ако изборну листу не подноси заступник групе бирача, удружења,
односно политичке странке националне мањине);
1. Pismeno ovlašćenje lica da podnese izbornu listu, na obrascu BONS-4/22 (ako izbornu listu ne podnosi zastupnik grupe birača, udruženja, odnosno
političke stranke nacionalne manjine);

2. Оверена писмена изјава сваког кандидата да прихвата да буде кандидат за члана националног савета , на обрасцу БОНС-2/22;
2. Ovjerena pismena izjava svakog kandidata da prihvata da bude kandidat za člana nacionalnog savjeta, na obrascu BONS-2/22;

3. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе , на обрасцу БОНС-3/22, ако изборна листа има носиоца;
3. Pismena saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste, na obrascu BONS-3/22, ako izborna lista ima nosioca;

4. Потребан број оверених изјава бирача да подржавају изборну листу , на обрасцу БОНС-5/22. Информација о потребном броју изјава бирача да
подржавају изборну листу објављена је на веб-презентацији Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs;
4. Potreban broj ovjerenih izjava birača da podržavaju izbornu listu, na obrascu BONS-5/22. Informacija o potrebnom broju izjava birača da podržavaju
izbornu listu objavlјena je na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs;

5. Списак бирача који подржавају изборну листу, на обрасцу БОНС-6/22, у писменој и електронској форми (ЦД, ДВД или УСБ);
5. Spisak birača koji podržavaju izbornu listu, na obrascu BONS-6/22, u pismenoj i elektronskoj formi (CD, DVD ili USB);
6. Оверен споразум о образовању групе бирача, aко изборну листу предлаже група бирача;
6. Ovjeren sporazum o obrazovanju grupe birača, ako izbornu listu predlaže grupa birača;

7. Оверена копија статута удружења достављеног Агенцији за привредне регистре , ако изборну листу предлаже удружење.
7. Ovjerena kopija statuta udruženja dostavlјenog Agenciji za privredne registre, ako izbornu listu predlaže udruženje.

НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора да се налази најмање једна трећина кандидата од броја чланова националног савета који се бира , а
највише онолико кандидата колико се чланова националног савета бира.
NAPOMENA 1: Na izbornoj listi mora da se nalazi najmanje jedna trećina kandidata od broja članova nacionalnog savjeta koji se bira, a najviše onoliko
kandidata koliko se članova nacionalnog savjeta bira.

НАПОМЕНА 2: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде по један кандидат који је припадник пола
који је мање заступљен на изборној листи.
NAPOMENA 2: Na izbornoj listi među svaka tri kandidata po redoslijedu na izbornoj listi mora da bude po jedan kandidat koji je pripadnik pola koji je manje
zastuplјen na izbornoj listi.

НАПОМЕНА 3: Име и презиме кандидата наводе се у изборној листи према српском правопису и ћириличким писмом , а могу да буду наведени и
према правопису и писму националне мањине, при чему редослед одређује предлагач изборне листе.
NAPOMENA 3: Ime i prezime kandidata navode se u izbornoj listi prema srpskom pravopisu i ćiriličkim pismom, a mogu da budu navedeni i prema pravopisu
i pismu nacionalne manjine, pri čemu redoslijed određuje predlagač izborne liste.

НАПОМЕНА 4: Подаци о кандидатима треба да буду наведени према подацима из изјаве о прихватању кандидатуре за члана националног савета
(Образац БОНС-2/22).
NAPOMENA 4: Podaci o kandidatima treba da budu navedeni prema podacima iz izjave o prihvatanju kandidature za člana nacionalnog saveta (Obrazac
BONS-2/22).









РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
02 Број: 013-1940/22 
16. септембар 2022. године  
Б е о г р а д 

И З В Е Ш Т А Ј 
о пријему изборне листе 

 Дана 16. септембра 2022. године, у 10.45 часова Странка правде 
и помирења (СПП) Stranka pravde i pomirenja (SPP) поднела је Републичкој 
изборној комисији Изборну листу са 35 кандидата за члановe Националног 
савета бошњачке националне мањине на непосредним изборима 
расписаним за 13. новембар 2022. године, под називом СТРАНКА 
ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – др Мисала Праменковић STRANKA PRAVDE I 
POMIRENJA – dr. Misala Pramenković. 

 Изборну листу су примили Татјана Китановић, члан Комисије и 
Дијана Стојановић, заменик члана Комисије, а пријему су присуствовали: 
Енвер Међедовић, члан Комисије, Бела Буташ, заменик члана Комисије и 
Бојан Пудар, заменик секретара Комисије. 

 Изборну листу, у име предлагача, поднео је Ферид Булић, 
овлашћено лице Политичке странке, чији је идентитет утврђен увидом у 
његову личну карту. 

 Утврђено је да Изборна листа испуњава услове из члана 72. ст. 1. 
и 5. Закона о националним саветима националних мањина, у погледу 
броја кандидата и заступљености мање заступљеног пола на изборној 
листи, као и да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана 
документација и да је правно ваљана. 

 Уз Изборну листу достављен је и Списак бирача који подржавају 
Изборну листу, у писменом и електронском облику, у који је уписано 2.058 
бирача. Пребројавањем достављених изјава бирача о подржавању 
Изборне листе, утврђено је да је достављено 2.057 изјава, од којих је за 
пет утврђено да нису правно ваљане (није било потписа и/или печата 
оверитеља), па су те изјаве враћене лицу које је поднело Изборну листу. 

 Накнадном провером Списка бирача, из којег су изузета лицa чије 
изјаве нису прихваћене као правно ваљане, утврђено је: 

 - да 388 лица није уписано у посебан бирачки списак бошњачке 
националне мањине, 

 - да је 25 бирача уписано два пута у Списак бирача, 

 - да за једно лице провера није могла да буде извршена услед 
неисправно уписаног јединственог матичног броја грађана, 

 - да се једно лице чија изјава није правно ваљана не налази на 
Списку бирача, 

 тако да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који 
подржавају Изборну листу 1.639, с обзиром на то да је број достављених 
изјава за један мањи од броја бирача уписаних у Списак бирача. 



2 

 

 Према Решењу Министарства за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог о привременом закључењу посебног бирачког списка 
националне мањине од 3. септембра 2022. године, у Посебан бирачки 
списак бошњачке националне мањине, на дан 3. септембра 2022. године, 
било је уписано 103.967 бирача, што значи да је најмањи број оверених 
изјава бирача потребан за подршку изборној листи 1.040. 

 У складу са наведеним, сматрамо да су се стекли сви услови да 
Републичка изборна комисија прогласи Изборну листу СТРАНКА ПРАВДЕ 
И ПОМИРЕЊА – др Мисала Праменковић STRANKA PRAVDE I 
POMIRENJA – dr. Misala Pramenković за изборе за чланове Националног 
савета бошњачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. 
године. 

У Београду, 16. септембра 2022. године 

  ________________________ 

  Татјана Китановић 
  члан Републичке изборне комисије 

                                                                      ________________________ 
      Дијана Стојановић 
           заменик члана 
                                                                      Републичке изборне комисије 



П Р Е Д Л О Г 

 На основу члана 77. став 1. Закона о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – одлука 
УС, 55/14 и 47/18), 

 Републичка изборна комисија, на седници одржаној  
16. септембра 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа СТРАНКА ПРАВДЕ И 
ПОМИРЕЊА – др Мисала Праменковић STRANKA PRAVDE I 
POMIRENJA – dr. Misala Pramenković, коју је, 16. септембра 2022. године, 
поднела Странка правде и помирења (СПП) Stranka pravde i pomirenja 
(SPP), за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке 
националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године. 

 2. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Републичка изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице 
Странке правде и помирења (СПП) Strankе pravde i pomirenja (SPP), у 
складу са законом, поднело благовремену и уредну Изборну листу са 35 
кандидата за чланове Националног савета бошњачке националне 
мањине за непосредне изборе расписане за 13. новембар 2022. године и 
сву прописану документацију. 

 Уз Изборну листу је, у складу са чланом 71. став 3. Закона о 
националним саветима националних мањина и чланом 24. став 1. 
Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних 
савета националних мањина („Службени гласник РС“, број 100/22), 
поднето укупно 1.639 правно ваљаних оверених изјава бирача да 
подржавају Изборну листу. 

 У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је 
закључила да Изборна листа испуњава све законом прописане услове за 
проглашење тако да је донела одлуку како је наведено у диспозитиву 
овог решења. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети 
приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од 
објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије. 

02 Број: 013-1940/22 
У Београду, 16. септембрa 2022. године 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Владимир Димитријевић 
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