
Образац БОНС-1/22 
Obrazac BONS-1/22 

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 

 Група бирача „БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО“ 

Grupa birača „BOŠNJAČKO JEDINSTVO“ 

(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 

 „БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО – др Сулејман Угљанин“ 

„BOŠNJAČKO JEDINSTVO – dr. Sulejman Ugljanin“  

(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 прбивалишта1 
Adresa prebivališta1 

1. 1
. 

Др Фуад Баћићанин/ 

Dr. Fuad Baćićanin 

Доктор филолошких наука/ 

Doktor filoloških nauka 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar  

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



2. 
Проф. др Сеад Шемсовић/ 
Prof. dr. Sead Šemsović 

Универзитетски професoр/ 
Univerzitetski profesor 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

3. 
Др Јасмина Цурић/ 
Dr. Jasmina Curić 

Доктор агроекономских наука 
Doktor agroekonomskih nauka 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

4. 
Кенан Хот/ 
Kenan Hot 

Мастер економиje/ 
Master ekonomije 

Тутин/ 
Tutin 

5. 
Мухедин Фијуљанин/ 
Muhedin Fijuljanin 

Дипломирани политиколог/ 
Diplomirani politikolog 

Сјеница/ 
Sjenica 

6. 
Минела Календер/ 
Minela Kalender 

Дипломирани санитарни 
инжењер/  

Diplomirani sanitarni inžinjer 

Сјеница/ 
Sjenica 

7. 
Мр Решад Угљанин/ 
Mr. Rešad Ugljanin 

Магистар економије/ 
Magistar ekonomije 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

8. 
Др Аднан Бјелак/ 
Dr. Adnan Bjelak 

Доктор филолошких наука/ 
Doktor filoloških nauka 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

9. 
Индира Хаџибулић/ 
Indira Hadžibulić 

Професор разредне наставе/ 
Profesor razredne nastave 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

10. 
Денис Мартиновић 
Denis Martinović 

Професор босанског језика/ 
Profesor bosanskog jezika 

Тутин/ 
Tutin 

11. 
Проф. др Фахрудин Маврић/ 
Prof. dr. Fahrudin Mavrić 

Универзитетски професор/ 
Univerzitetski profesor/ 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

12. 
Зана Личина/ 
Zana Ličina 

Дипломирани економиста 
Diplomirani ekonomista 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

13. 
Вахид Демировић/ 
Vahid Demirović 

Дипломирани филолог/ 
Diplomirani filolog 

Тутин/ 
Tutin 

14. 
Др Ибрахим Машовић/ 
Dr. Ibrahim Mašović 

Доктор медицине, спцијалиста 
радиологије/ 

Доктор medicine, spcijalista 
radiologije 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 



15. 
Садета Насуфовић/ 
Sadeta Nasufović 

Професор разредне наставе/ 
Profesor razredne nastave 

Тутин/ 
Tutin 

16. 
Шефћет Куртагић/ 
Šefćet Kurtagić 

Дипломирани економиста/ 
Diplomirani ekonomista 

Сјеница/ 
Sjenica 

17. 
Сенад Јоновић/ 
Senad Jonović 

Привредник/ 
Privrednik 

Пријепоље/ 
Prijepolje 

18. 
Емина Ганић/ 
Emina Ganić 

Професор ликовне уметности/ 
Profesor likovne umjetnosti/ 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

19. 
Едита Хасанагић/ 
Edita Hasanagić 

Дипломирани инжeњер 
машинства/  

Diplomirani inžinjer mašinstva 

Прибој/ 
Priboj 

20. 
Емин Челић/ 
Emin Čelić 

Дипломирани правник/ 
Diplomirani pravnik 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

21. 
Муамер Смаилбеговић/ 
Muamer Smailbegović 

Дипломирани инжeњер 
електрoтехнике/ 

Diplomirani inžinjer elektrotehnike 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

22. 
Маида Кораћ/ 
Maida Korać 

Професор босанског језика/ 
Profesor bosanskog jezika 

Сјеница/ 
Sjenica 

23. 
Суад Ханић/ 
Suad Hanić 

Професор разредне наставе/ 
Profesor razredne nastave 

Пријепоље/ 
Prijepolje 

24. 
Фадил Угљанин/ 
Fadil Ugljanin 

Инжeњер геодезије/ 
Inžinjer geodezije 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

25. 
Сибела Хоџић/ 
Sibela Hodžić 

Дипломирани филолог/ 
Diplomirani filolog 

Тутин/ 
Tutin 

26. 
Шефћет Грачанин/ 
Šefćet Gračanin 

Професор физичке културе/ 
Profesor fizičke kulture 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 



27. 
Мирза Хајдиновић/ 
Mirza Hajdinović 

Мастер комуникологије и 
новинарства/ 

Master komunikologije i novinarstva 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

28. 
Алма Сарачевић/ 
Alma Saračević 

Бакалауреат социјални радник/ 
Bakalaureat socijalni radnik 

Прибој/ 
Priboj 

29. 
Салахудин Куртановић 
Salahudin Kurtanović 

Дипломирани графички дизајнер/ 
Diplomirani grafički dizajner 

Нови Пазар/ 
Novi Pazar 

30. 
Муамер Маврић/ 
Muamer Mavrić 

Дипломирани правник/ 
Diplomirani pravnik 

Тутин/ 
Tutin 

31. 
Сабахета Мушина/ 
Sabaheta Mušina 

Дипломирани васпитач/ 
Diplomirani vaspitač 

Тутин/ 
Tutin 

32. 
Керим Авдић/ 
Kerim Avdić 

Студент/ 
Student 

Сјеница/ 
Sjenica 

33. 
Насер Хоџић/ 
Naser Hodžić 

Дипломирани економиста/ 
Diplomirani ekonomistra 

Сјеница/ 
Sjenica 

34. 
Умихана Ћеловић/ 
Umihana Ćelović 

Студент/ 
Student 

Прибој/ 
Priboj 

35. 
Елдин Јејна/ 
Eldin Jejna 

Дипломирани социјални радник/ 
Diplomirani socijalni radnik 

Пријепоље/ 
Prijepolje 

(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 

Ахмедин Шкријељ/Ahmedin Škrijelj 
(име и презиме) 
(ime i prezime) 

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. 



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

 (број телефона) 

(broj telefona) 

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

pošte) 

____________________________________ 
(потпис) 
(potpis) 

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.

http://www.rik.parlament.gov.rs/
http://www.rik.parlament.gov.rs/


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). 


