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Образац СО-1
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка –
______________________________________________________________________________________
- страначка коалиција - друга политичка организација - група грађана)

подноси Изборној комисији општине Врњачка Бања Изборну листу
________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)
______________________________________________________________________________________

за избор одборника у Скупштину општине Врњачка Бања
Кандидати за одборнике су:
(навести све кандидате по одредницама из следеће табеле)

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.

Име и презиме

Датум
рођења

Занимање

Пребивалиште и адреса
становања

2
22.
23.
24.
25.

У Врњачкој Бањи, дана _________.2016.године
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу,
__________________________________
(потпис)
__________________________________
(име и презиме)
__________________
Ова изборна листа доставља се у писаној форми, а уз њу се обавезно достављају и:
1. Овлашћење лица која подносе изборну листу,
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе,
3. Потврда о изборном праву сваког кандидата за одборника,
4. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за
одборника,
5. Потврда о пребивалишту сваког кандидата за одборника,
6. Уверење о држављанству сваког кандидата за одборника,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу са изјавом сваког бирача чији је потпис
оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“,
бр. 93/14, 22/2015)
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана – ако је
изборну листу поднела страначка коалиција или група грађана.

НАПОМЕНА: 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 листи.

