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И З Б О Р Н А   Л И С Т А 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  
СКУПШТИНE ОПШТИНЕ АПАТИН 

 
 
 

Група грађана“Додта је било-Саша Радуловић“ 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

 
подноси Општинској изборној комисији у Апатину 

Изборну листу   

 ДОСТА ЈЕ БИЛО-САША РАДУЛОВИЋ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
 
за изборе за одборнике Скупштине општине Апатин, расписане за 24. април 2016. године. 
 
 

Кандидати за одборнике су: 

 

Редни 
број Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса стана 

1.  Дејан Бачић 2507977810048 Дипломирани правник Апатин, Блок 4б 

2.  Дарко Ковчин 3105980810043 Мастер економиста Апатин, Гробљанска 11 

3.  Зорица Мрђанов 0101987815605 Дипл.инжињер 
пољопривреде Апатин, Др.Младена Стојановића 27 

4.  Милош Кудуз 2607980812528 Машински техничар Пригревица,Стојана Матића 5-а 

5.  Зоран Кнежевић 1508965810053 економиста Апатин, Првомајска 14 
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6.  Др.Драгана Милић 1711961815077 Лекар,спец 
неуропсихијатрије Апатин, Српских владара 13 

7.  Михајло Тодоровић 1003961193829 Спортски тренер Свилојево,Петефи Шандора 62 

8.  Ивана Ожеговић 2601987815621 Мат.гимназије Апатин, Дринска 4 

9.  Милош Дошен 0401997810117 пољопривредник Апатин,Миће Радаковића 76 

10.  Мирослав Ковачевић 2109980810029 Инжињер Агрономије Апатин, Раде Кончара 36-а 
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28.      

29.      
 
 
 
 
 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 ______________________________ 
 (име и презиме) 
  

 ______________________________ 
 (потпис) 
Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), а уз њу се обавезно достављају и: 
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу ОИК-2/2016, 
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу ОИК-3/2016, 
3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника, на обрасцу ОИК-4/2016, 
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника, на обрасцу надлежног органа, 
6. Уверење о држављанству, не старије од шест 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 азбучном реду презимена бирача, на обрасцу  ОИК-
5/2016, са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа, на обрасцу ОИК-6/2016. Списак у електронском 
облику треба да буде израђен у програму Excel у табели објављеној на интернет страници www.soapatin.org, 
8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела 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 40. став 6. Закона о локалним изборима, 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 36/09) и друге доказе о политичком 
деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине. 


