Образац НЕНС-1/22

ИЗБОРНА ЛИСТА

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ГРУПА БИРАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ЛИСТУ ПОДУНАВСКИХ НЕМАЦА
(назив предлагача изборне листе: групе бирача / удружења / политичке странке националне мањине)

подноси Републичкој изборној комисији Изборну листу

ЗАЈЕДНИЧКА ЛИСТА ПОДУНАВСКИХ НЕМАЦА – DIE GEMEINSAME LISTE DER DONAUSCHWABEN
(назив изборне листе)

за изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 13. новембар 2022. године.
Кандидати за чланове Националног савета су:
Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Место пребивалишта

Магистар
пољопривредних наука

Сомбор

Возач санитета

Сомбор

1.

Михаел Плац

2.

Петар Ранг

3.

Андријана Бауер Живковић

Мастер инжењер
шумарства

Сремска
Митровица

4.

Миодраг Михаиловић де Део
Miodrag Mihailovic de Deo

Школско-клинички
психолог

Бела Црква

5.

Рудолф Вајс
Rudolf Weiss

Професор историје

Суботица

6.

Корнелиа Вајгнер
Kornelia Weigner

Дипломирани правник

Суботица

Адреса пребивалишта1

Дипломирани инжењер
машинства

Сомбор

Електротехничар

Бездан

Дипломирани социјални
радник

Београд

Роберт Сабо

Дипломирани
економиста

Зрењанин

11.

Ђула Бихнер

Пензионер

Кула

12.

Власта Брна

Матичар

Кисач

13.

Имре Герштмајер

Наставник

Сомбор

14.

Антун Ренц

РТВ механичар

Сомбор

15.

Снежана Вишић

Економски техничар

Сомбор

7.

Владислав Турнер

8.

Михајло Венигер

9.

Др Радмила Вилма Гетман
Dr Radmila Wilma Getmann

10.

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Лице које подноси изборну листу2
____________Михаел Плац___________
(име и презиме)

1

Према подацима из личне карте.
Изборну листу подноси лице које је споразумом о образовању групе бирача одређено да заступа групу бирача или лице које он за то овласти, заступник удружења уписан у Регистар
удружења или лице које он за то овласти, односно заступник политичке странке националне мањине уписан у Регистар политичких странака или лице које он за то овласти.

2

Образац НЕНС-1/22
______________________
(ЈМБГ)
_________ ___________
(место и адреса пребивалишта)
________________________
(број телефона)
________ _______
(адреса за пријем електронске поште)

____________________________________
(потпис)

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД, ДВД или УСБ), а уз њу се достављају и:
1. Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу, на обрасцу НЕНС-4/22 (ако изборну листу не подноси заступник групе бирача, удружења,
односно политичке странке националне мањине);
2. Оверена писмена изјава сваког кандидата да прихвата да буде кандидат за члана националног савета, на обрасцу НЕНС-2/22;
3. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе, на обрасцу НЕНС-3/22, ако изборна листа има носиоца;
4. Потребан број оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, на обрасцу НЕНС-5/22. Информација о потребном броју изјава бирача да
подржавају изборну листу објављена је на веб-презентацији Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs;
5. Списак бирача који подржавају изборну листу, на обрасцу НЕНС-6/22, у писменој и електронској форми (ЦД, ДВД или УСБ);
6. Оверен споразум о образовању групе бирача, aко изборну листу предлаже група бирача;
7. Оверена копија статута удружења достављеног Агенцији за привредне регистре, ако изборну листу предлаже удружење.
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора да се налази најмање једна трећина кандидата од броја чланова националног савета који се бира, а
највише онолико кандидата колико се чланова националног савета бира.
НАПОМЕНА 2: 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 3: Име и презиме кандидата наводе се у изборној листи према српском правопису и ћириличким писмом, а могу да буду наведени и
према правопису и писму националне мањине, при чему редослед одређује предлагач изборне листе.
НАПОМЕНА 4: Подаци о кандидатима треба да буду наведени према подацима из изјаве о прихватању кандидатуре за члана националног савета
(Образац НЕНС-2/22).

