
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПОДНОСИ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

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

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ СУ:

ОБРАЗАЦ ОПЛ-1/2012

(назив подносиоца Изборне листе:  политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака -

- група грађана)

Име Презиме ЈМБГ Занимање
Пребивалиште

и адресаР.бр.
Страначка 
припадност

Зоран Бонић 0606965740010 наставник Универзи С.Ранковића 381 .
Милан Стевановић 0604973730021 дипл.економиста Француска 6/182 .
Димитанка Ранчић-Ђорђевић 0612954735031 економиста Божидарчева 83 .
Саша Јовановић 0709967730016 машински техничар Требињска 1144 .
Дејан Вацић 1109969730044 дипл.инг. заштите ж Габровачка 235 .
Марија Ђорђевић-Павић 0212981735061 професор географиј Николе Дражића 12а6 .
Новица Танић 0910949730022 економиста Триглавска  5/57 .
Љубомир Костић 1401976730060 магистар економски Чарнојевића 8/118 .
Драгана Стошић 2108964735010 професор Димитровградска 19/69 .
Драгомир Петровић 1310961730050 правник Ледена Стена 3710 .
Владимир Андрејевић 0810983730045 виша саобраћајна Габровачки пут 2 део 11 .
Марија Златковић 2906984749119 дипл.економиста село Вукманово бб12 .
Љубодраг Миленковић 1211956730044 електротехничар Д. Вучковића 413 .
Владимир Стојановић 1207975734223 заваривач село Мрамор бб14 .
Силвана Николић 3010971735046 правник Станоја Бунушевца 115 .
Младен Недељковић 2111987730033 инг.прехрамбене тех село Крушце бб16 .
Радомир Шејић 3103988730038 студент Симе Динића 11017 .
Милена Живковић 1005988735057 студент Љубише Поповића 2918 .
Драгиша Јовановић 0904961730097 аутомеханичар Горње Међурово бб19 .
Јелена Костић 3001985735031 студент хемије Станоја Бунушевца 120 .
Зорица Крстић 3011960738511 васпитач Габровачки пут  бб21 .
Милан Цветковић 1002977730062 месар Маршала Тита, Чокот 22 .
Марко Николић 0503985730018 студент П. Јур.Штурма 7/2123 .
Весна Стаменковић 1407964745036 књиговођа Јаст. Парт. одреда 8624 .
Зоран Стојичић 3001967730030 радник село Бубањ бб25 .
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  1.  Овлашћење лица која подносе Изборну листу (ОПЛ-3),
  2.  Писмена сагласност носиоца Изборне листе (ако је одређен) да пристаје да буде носилац Изборне 
       листе (ОПЛ-6),
  3.  Потврда о изборном праву за сваког кандидата са Изборне листе, у којој је назначено име и презиме,
       датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата,
  4.  Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата кандидатуру (ОПЛ-2),
  5.  Потврда о пребивалишту сваког кандидата за одборника,
  6.  Уверење  о држављанству  сваког кандидата за одборника,
  7.  Списак бирача који подржавају Изборну листу, у писаној и електронској форми (ОПЛ-4), са изјавом
       сваког бирача чији је потпис оверен код органа надлежног за оверу потписа, сложен по азбучном
       реду (ОПЛ-5),
  8.  Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - ако је Изборну листу
       поднела коалиција политичких странака или група грађана оверен код надлежног органа,
  9.  Ако Изборну листу подноси група грађана, назив Изборне листе садржи назив утврђен споразумом о 
       образовању групе грађана. У назив Изборне листе може се укључити име и презиме лица које група
       грађана одреди као носиоца Изборне листе. Назив Изборне листе групе грађана не може да садржи 
       реч "странка" ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.

Ова Изборна листа доставља се у писаној и електронској форми, а уз њу се обавезно достављају и:

   1.  На Изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места
        и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат - припадник оног пола који је мање заступљен 
        на Изборној листи.
   2.  Уколико Изборну листу подноси коалиција политичких странака, уз име и презиме кандидата уписује се
        и припадност странци.       
   3.  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 писани 
        предлог да му се при проглашењу Изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине,
        односно коалиције политичких странака националних мањина.

НАПОМЕНЕ:

У Нишу, ________ 2012. године.

Лице  које је овлашћено да  поднесе Изборну листу,

(потпис)

(име и презиме)


	rptIzbornaListaKandidata



