
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

Слађана Јовић 0712969735016 професор хемије Васе Чарапића 0231 . Либерално де

Александар Николић 0801984730058 апсолвент Заштите Стан.Главаша 0782 . Либерално де

Драган Ђорђевић 0510976730028 ел.тех.енергетике С..Сремца 17/113 . Покрет за Ниш

Марија Петровић 0203986738515 дипломирани психо М.Црњанског 0304 . Либерално де

Радован Златановић 0101962730028 дипл.инг.електротех Триглавска 0385 . Либерално де

Драган Марковић 0908961730017 дипл.инг.машинства Л.Поповић Тање 0226 . Заплање моја 

Сања Матић 0906988735034 апсолвент Правног Н.Железн. кол. 2/0157 . Либерално де

Божидар Видановић 0410989730111 студент Н.Жучног 009А/58 . Либерално де

Милена Пејчић 2705990735027 студент Б.Дреничког 0119 . Покрет за Ниш

Јулијана Алексић 2007986735021 апсолвент психолог С. Желез..кол. 003/710 . Либерално де

Горан Спасојевић 1305991340008 студент права Н. Желез.кол. 007/1411 . Либерално де

Андрија Нинковић 0211987730022 магистар фармације С.Пенезића 02112 . Заплање моја 

Слађана Павловић 2704969735037 инжењер грађевине Радничка 002/01813 . Либерално де

Љиљана Петровић 2503955735098 машински техничар Чарнојевића 11/1714 . Либерално де

Бобан Вучковић 0303981730073 електротехничар Ј.Дучића 02215 . Покрет за Ниш

Ана Златановић 2901990735047 студент медицине Б.Бјег. 9 Д.Међурово 16 . Либерално де

Мухарем Амзић 2005972730024 машински техничар Шумадијска 05217 . Либерално де

Наташа Динић 0408978735028 дипломирани еконо В.Миљковића 16А18 . Покрет за Ниш

Здравко Ћирић 2901975730012 програмер Мостарска 01919 . Српски покрет

Милена Станојевић 0101989455061 санитарно еколошки Мокрањчева 69/1820 . Српски покрет

Слађана Ђорђевић 1810959735064 адвокат Г.Принципа 041/01821 . Либерално де

Владимир Стевановић 1103974730100 гимназија Љ.Николића 4522 . Српски покрет
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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



