Образац ЛИ-1/22

ИЗБОРНА ЛИСТА

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Коалиција : Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке / коалиције политичких странака / групе грађана)

подноси Изборној комисији општине Лучани Изборну листу

ИВИЦА ДАЧИЋ - ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
(назив изборне листе)

за изборе за одборнике Скупштине општине Лучани, расписане за 03. април 2022. године.
Кандидати за одборнике су:
Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Место пребивалишта

Адреса пребивалишта1

Политичка
странка2

1.

Миливоје Рајовић

Пољопривредник

Каона

СПС

2.

Миленко Милекић

Економски техничар

Вича

ЈС

3.

Биљана Плазинић

Дипл.инж.прехрамбене
технологије

Лучани

СПС

4.

Милован Обрадовић

Економски техничар

Вича

СПС

5.

Снежана Пајовић

Дипломирани учитељ

Гуча

СПС

6.

Зоран Плазинић

Економски техничар

Губеревци

СПС

7.

Милорад Јевђовић

Дипл. инж. технологије

Лучани

СПС

8.

Радоје Милутиновић

Хемијски техничар

Гуча

СПС

9.

Тамара Момчиловић

Дипл.биолог-мастер

Каона

1
2

Према подацима из исправе о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопије личне карте без микроконтролера.
У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке странке која је предложила кандидата за одборника на коалиционој изборној листи.

СПС

10.

Ивана Вукићевић

Струковни економиста

Гуча

СПС

11.

Милутин Радуловић

Пензионер

Крстац

СПС

12.

Славиша Драмлић

Електричар

Гуча

СПС

13.

Љубица Марковић

Економски техничар

Негришори

СПС

14.

Слађан Милекић

Специјалиста економиста
за туризам

Вича

15.

Драгана Василић

Бродомашиниста

Д.Краварица

СПС

16.

Владимир Јаковљевић

Економски техничар

Горачићи

СПС

17.

Славица Корићанац

Средња текстилна

Каона

ЈС

18.

Маринко Ђуровљевић

Машински техничар

Граб

СПС

19.

Витомир Трашевић

Метало-брусач

Горачићи

СПС

20.

Драгица Милекић

Економски техничар

Гуча

21.

Радољуб Петровић

Пензионер

Лучани

СПС

22.

Владана Ивановић

Економски техничар

Кривача

ЈС

23.

Милош Ракићевић

Пензионер

Милатовићи

ЈС

24.

Биљана Милекић

Преводилац сарадник

Вича

СПС

25.

Бранко Баралић

Аутомеханичар

Г. Краварица

СПС

26.

Микан Чакаревић

Пензионер

Котража

СПС

27.

Сузана Савић

Машински техничар

Гуча

28.

Миленко Кузмановић

Пензионер

Турица

ЈС

ЈС

ЈС
СПС
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29.

Илија Домановић

Пензионер

Лисице

ЈС

30.

Љубица Ковачевић

Пензионер

Гуча

СПС

31.

Лела Главоњић

Економски техничар

Гуча

СПС

32.

Слободан Јевремчевић

Пољопривредник

Горачићи

ЈС

33.

Светлана Чворовић

Средња текстилна

Доња Краварица

ЈС

34.

Бранко Божанић

Енергетичар

Гуча

СПС

35.

Славко Радосавчевић

Дипл.економиста

Горачићи

СПС

Лице које подноси изборну листу3
Славко Радосавчевић
(име и презиме)

______________________________________________
(ЈМБГ)
____________________________________
(место и адреса пребивалишта)
____________________________________
(број телефона)
____________________________________
(адреса за пријем електронске поште)
____________________________________
(потпис)

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се достављају и:
1. Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке, уколико је не подноси заступник уписан у Регистар политичких
странака;
2. Писмена сагласност сваког кандидата одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на Обрасцу ЛИ-2/22;
3. Исправа о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопија личне карте без микроконтролера, за сваког кандидата за
одборника;
Заступник политичке странке или лице које је он овластио за подношење изборне листе, лице које је коалиционим споразумом овлашћено за подношење изборне листе, односно
лице које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење изборне листе.
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4. Списак оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, односно списак оверених изјава бирача да подржавају изборну листу националне
мањине, на Обрасцу ЛИ-3/22;
5. Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу, на Обрасцу ЛИ-4/22, у електронској форми (ЦД или ДВД);
6. Писмена сагласност носиоца листе да се у називу изборне листе употреби његово лично име, ако назив изборне листе садржи име и презиме
неког физичког лица, ако то лице није потписало неки други документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 42. став 1. тачка 5) Закона о
локалним изборима;
7. Писмена сагласност правног лица да се у називу изборне листе употреби његов назив, ако изборна листа садржи назив правног лица;
8. Споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана, који се закључује у форми јавно оверене (легализоване)
исправе, aко изборну листу подноси коалиција или група грађана;
9. Писмено овлашћење за закључење споразума о образовању коалиције политичких странака, ако изборну листу подноси коалиција а споразум је
потписало лице које није уписано као заступник политичке странке у Регистар политичких странака;
10. Писмена сагласност да се у називу коалиције, односно групе грађана употреби лично име физичког лица или назив правног лица, ако
коалиција, односно група грађана у свом називу садржи лично име тог физичког лица, односно назив тог правног лица и ако то физичко лице није
потписало неки документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 42. став 1. тачка 11) Закона о локалним изборима;
11. Писмени предлог да се изборној листи, при проглашењу изборне листе, утврди положај изборне листе националне мањине, у складу са чланом
75. став 2. Закона о локалним изборима, ако подносилац изборне листе жели да изборна листа има положај изборне листе националне мањине.
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу
на изборној листи морају бити три припадника једног и два припадника другог пола.
НАПОМЕНА 2: Име и презиме кандидата за одборника који је припадник националне мањине наводи се према српском правопису и ћириличким
писмом, а уз то може да буде наведено и према правопису и на писму националне мањине којој припада.
НАПОМЕНА 3: Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сложени по азбучном реду презимена бирача.
Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу у електронском облику садржи и податке о овлашћеном оверитељу
(име и презиме јавног бележника, општинска односно градска управа или основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда).

