Образац НПРС-1/16

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНE СКУПШТИНE

(назив подносиоца изборне листе - регистроване политичке странке / страначке коалиције / групе грађана)

подноси Републичкој изборној комисији Изборну листу

"ЗА САМОСТАЛНУ СЈЕДИЊЕНУ СЛОБОДНУ СОЛИДАРНУ СРБИЈУ" "ЗОС "
(назив изборне листе)

за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.
Кандидати за народне посланике су:
Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Година
рођења

Занимање

1

Место пребивалишта

Адреса стана

Страначка
2
припадност

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Лице које подноси изборну листу

3

______________________________
(потпис)

(име и презиме)

1

Према подацима из потврде о пребивалишту

2

Страначку припадност за сваког кандидата на изборној листи наводи само страначка коалиција

3

Заступник политичке странке, заступници политичких странака које су образовале страначку коалицију, односно лице одређено за заступање групе грађана, или лице овлашћено за

подношење изборне листе

Образац НПРС-1/16
Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се достављају и:
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке, на обрасцу НПРС-2/16,
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу НПРС-3/16,
3. Писмена изјава сваког кандидата за народног посланика да прихвата да буде кандидат за народног посланика, на обрасцу НПРС-4/16,
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа,
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа,
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, са изјавом сваког
бирача чији је потпис оверен код суда или јавног бележника. Списак треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници
Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs,
8. Споразум о образовању страначке коалиције или оверем споразум о образовању групе грађана – aко изборну листу подноси страначка коалиција или група
грађана,
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа - ако изборну листу подноси група
грађана.
НАПОМЕНА 1: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде по један кандидат који је припадник пола који је мање
заступљен на изборној листи.
НАПОМЕНА 2: 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 писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне
мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 81. став 4. Закона о избору народних посланика, као и да достави
програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама и друге доказе о политичком деловању на
представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине

