
Образац ЛИ-1/2020

ИЗБОРНА ЛИСТА

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Јединствена Србија
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка –

- страначка коалиција – група грађана)

подноси Изборној комисији општине Сокобања
Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС)

Изборну листу ___________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања, расписане за 26. април 2020. године

Кандидати за одборнике су:

Ред.
број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање 
пребивалиште и адреса 

стана 
Страначка

припадност*

1. Љубиша Васић               
Машински
Инжињер

                     
(ЈС)

2. Саша Михаиловић               Економиста 
                     

      
(ЈС)

3. Горан Марјановић               Конобар                      (ЈС)

4. Јасмина Марковић               
Трговински
Техничар

                    
      

(ЈС)



Ред.
број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање
пребивалиште и адреса

стана

Страначка
припадност*

5. Слађана Нинић               Трговац-Техничар                     (ЈС)

6. Милован Филиповић               Пензионер
                     

     
(ЈС)

7. Милан Марковић               
Дипломирани

Мастер Економиста
                    

      
(ЈС)

8. Драган Стојановић               Пољопривредник                      (ЈС)

9. Радмила Тесла               Домаћица                      (ЈС)

10. Сузана Стојановић               Домаћица                      (ЈС)

11. Весела Васић               
Пратилац за

посебне потребе
                     

(ЈС)

08.06.

У Сокобањи, дана____________2020. године.

Лице које је овлашћено да поднесе Изборну листу,

______________________________
(потпис)

_______Саша Михаиловић_______
(име и презиме)

* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција

_________
Ова Изборна листа доставља се у писаној форми и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и:

1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу на обрасцу ЛИ-2/2020,
2. Писмена сагласност носиоца Изборне листе да буде носилац Изборне листе на обрасцу ЛИ-3/2020,

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника на обрасцу ЛИ-4/2020
4. Потврда о изборном праву не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу ЛИ-5/2020 или на обрасцу надлежног органа



5. Потврда о пребивалишту, не старија од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу ЛИ-6/2020 или на обрасцу надлежног органа 

6. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за сваког кандидата за одборника на обрасцу надлежног органа 

7. Списак бирача који подржавају Изборну листу, у писменој  и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучнем реду презимена бирача 
на обрасцу ЛИ-7/2020, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен код надлежног органа у складу са законом којим је уређена овера 

потписа, на обрасцу ЛИ-8/2020 Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму MS EXCEL у табели објављеној на интернет 

страници https://www.opstinasokobanja.com/node/1522 

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана  - ако је Изборну листу поднела страначка коалиција или група 

грађана. 
9. Потврда о изборном праву, не старија од 6 месеци за свако лице које образује групу грађана надлежног органа – ако Изборну листу подноси 

група грађана 

 
 

 
 

НАПОМЕНА 1: На Изборној листи међу свака 5 кандидата по редоследу на изборној листи мораjу да буду најмање по 2 кандидата који су 

припадници 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 40. став 6. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), као и да достави програм и статут политичке 

странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 61/2015 – одлука УС) и 

друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника 
националне мањине. 

 
 

https://www.opstinasokobanja.com/node/1522

