Образац НПРС-1/22

ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНE СКУПШТИНE
АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ
ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке / коалиције политичких странака / групе грађана)

подноси Републичкој изборној комисији Изборну листу
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“
„ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”
(назив изборне листе)

за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 3. април 2022. године.
Кандидати за народне посланике су:
Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Место пребивалишта

Адреса пребивалишта1

Политичка
странка2

1.

Шћиприм Арифи
Shqiprim Arifi

Економиста
Ekonomist

Трнава,Прешево
Trrnavë, Preshevë

АЗП
APN

2.

Сами Салиху
Sami Salihu

Психолог
Psikolog

Ораовица,
Прешево
Rahovicë, Preshevë

АЗП
APN

3.

Валтина Нухиу
Valtina Nuhiu

Социолог
Sociologe

Прешево
Preshevë

АЗП
APN

4.

Газменд Селмани
Gazmend Selmani

Дипломирани правник
Jurist i diplomuar

Прешево
Preshevë

АЗП
APN

5.

Ррезарта Шабани

Дипломирани правник

Црнотинце
Прешево

АЗП

1 Према подацима из исправе о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопије личне карте без микроконтролера.
2 У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке странке која је предложила кандидата за народног посланика на коалиционој изборној листи.

Rrezarta Shabani

Juriste e diplomuar

Corroticë, Preshevë

APN

6.

Мимоза Саћипи
Mimoza Saqipi

Проф.енглеског језика
Prof. i gjuhës angleze

Прешево
Preshevë

АЗП
APN

7.

Лумтурије Латифи
Lumturije Latifi

Медицинска сестра
Motër medicinale

Прешево
Preshevë

АЗП
APN

8.

Вели Мустафа
Veli Mustafa

Дипломирани
Економиста
Ekonomist i diplomuar

Прешево
Preshevë

АЗП
APN

9.

Алмина Иљази
Almina Iljazi

Дипломирани
Економиста
Ekonomiste e diplomuar

Жујинце, Прешево
Zhunicë, Preshevë

АЗП
APN

10.

Алмин Шаћири
Almin Shaqiri

Дипломирани правник
Jurist i diplomuar

Рајинце, Прешево
Raincë, Preshevë

АЗП
APN

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)

Лице које подноси изборну листу 3
_Лиридон Латифи
Liridon Latifi______________
(име и презиме)
(ЈМБГ)

(место и адреса пребивалишта)
(број телефона)
________________
(адреса за пријем електронске поште)
____________________________________
(потпис)

3 Заступник политичке странке или лице које је он овластио за подношење изборне листе, лице које је коалиционим споразумом овлашћено за подношење изборне листе, односно лице

које је споразумом о образовању групе грађана овлашћено за подношење изборне листе.

Образац НПРС-1/22
Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми, а уз њу се достављају и:
1. Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке, уколико је не подноси заступник уписан у Регистар политичких странака;
2. Писмена сагласност сваког кандидата за народног посланика да прихвата да буде кандидат за народног посланика, на Обрасцу НПРС-2/22;
3. Исправа о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопија личне карте без микроконтролера, за сваког кандидата за народног посланика;
4. Најмање 10.000 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, односно најмање 5.000 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу националне
мањине, на Обрасцу НПРС-3/22;
5. Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу, на Обрасцу НПРС-4/22, у електронској форми;
6. Писмена сагласност носиоца листе да се у називу изборне листе употреби његово лично име, ако назив изборне листе садржи име и презиме неког физичког лица,
ако то лице није потписало неки други документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 69. став 1. Закона о избору народних посланика;
7. Писмена сагласност правног лица да се у називу изборне листе употреби његов назив, ако изборна листа садржи назив правног лица;
8. Споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана, који се закључује у форми јавно оверене (легализоване) исправе, aко
изборну листу подноси коалиција или група грађана;
9. Писмено овлашћење за закључење споразума о образовању коалиције политичких странака, ако изборну листу подноси коалиција а споразум је потписало лице
које није уписано као заступник политичке странке у Регистар политичких странака;
10. Писмена сагласност да се у називу коалиције, односно групе грађана употреби лично име физичког лица или назив правног лица, ако коалиција, односно група
грађана у свом називу садржи лично име тог физичког лица, односно назив тог правног лица и ако то физичко лице није потписало неки документ који се предаје уз
изборну листу у смислу члана 67. став 5. Закона о избору народних посланика;
11. Писмени предлог да се изборној листи, при проглашењу изборне листе, утврди положај изборне листе националне мањине, у складу са чланом 137. Закона о
избору народних посланика, ако подносилац изборне листе жели да изборна листа има положај изборне листе националне мањине.
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу на изборној листи
морају бити три припадника једног и два припадника другог пола.
НАПОМЕНА 2: Име и презиме кандидата за народног посланика који је припадник националне мањине наводи се према српском правопису и ћириличким писмом, а
уз то може да буде наведено и према правопису и на писму националне мањине којој припада.
НАПОМЕНА 3: Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сложени по азбучном реду општине/града на чијој територији су изјаве
оверене, а у оквиру општине/града морају бити сложене по овлашћеном оверитељу (име и презиме јавног бележника, општинска односно градска управа или основни
суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда).

