ОБРАЗАЦ ОПЛ-1/2012
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Група грађана "ДВЕРИ - за живот Ниша"
(назив подносиоца Изборне листе: политичка странка - коалиција регистрованих политичких странака -

- група грађана)

ПОДНОСИ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ИЗБОРНУ ЛИСТУ
"ДВЕРИ - за живот Палилуле"

(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:

Р.бр.

Име

Презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште
и адреса

1 . Милан

Стевановић

2705983210288

Професор историје

Г.Павла Ј.Штурма 3/4

2 . Никола

Ћирковић

1002979733522

Дил.инж.архитектур

Радничка 23

3 . Снежана

Цветковић Димитриј

0111957735025

Лекар

Дим. Туцовића 129

4 . Марко

Михајловић

0109986730011

Студент

Дел. Вис пр.1 8

5 . Ненад

Ратковић

2312961910047

Проф. Књижевности

Н.М.Протић, ул1 бр.7

6 . Јања

Димитријевић

1211984735043

Студент

Дим. Туцовића 129

7 . Будимир

Нацковић

2104957730040

Тапетар

Радоша Ј. Сеље 2

8 . Горан

Антић

2705962730028

Електротехничар

Марина Држића 23

9 . Соња

Живковић

2101970735044

Констр. Техничар

Свр. Парт. Одр. 43

Страначка
припадност

Лице које је овлашћено да поднесе Изборну листу,

(потпис)

(име и презиме)

У Нишу, ________ 2012. године.
Ова Изборна листа доставља се у писаној и електронској форми, а уз њу се обавезно достављају и:

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.

НАПОМЕНЕ:
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.

