
 

На основу чл. 24. став 1. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 

34/10-Одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна комисија општине Кнић, на седници одржаној 

дана 16.03.2020.године, у 15.10 часова  донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О проглашењу Изборне листе 

 

 

1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа под називом ИВИЦА ДАЧИЋ-

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 

Палма“ са 25 кандидата, коју је поднела Коалиција „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, дана 13.03.2020. године у 15:50 часова, за изборе за 

одборнике Скупштине општине Кнић расписане за 26. април 2020. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 13.03.2020. године у 15:50 часова, овлашћено лице Коалиције 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ благовремено је 

поднело Изборној комисији општине Кнић Изборну листу за избор одборника у 

Скупштини општине Кнић. Уз Изборну листу достављена је пратећа документација 

прописана чланом 19. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр.129/07,34/10-

Одлука УС, 54/11 и 12/20).  

Разматрајући достављену Изборну листу и приложену документацију, Изборна 

комисија општине Кнић на седници одржаној дана 14.03.2020. године у 14:00 часова је 

Закључком бр.013-380-14/20-01 наложила подносиоцу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић 

Палма“ отклањање недостатака у коалиционом споразуму у складу са чл.22. став 2. Закона 

о локалним изборима, као и да списак бирача који подржавају изборну листу достави у 

Ехсел табели сходно Упуству Министарства државне управе и локалне самоуправе за 

проверу изборних листа у јединственом бирачком списку од 04.03.2020.године. 

Коалиција „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ је дана 

16.03.2020.године у 15:00 часова доставила исправљене тражене недостатке, па је Изборна 

комисија општине Кнић на седници одржаној дана 16.03.2020.године констатовала да 

Изборна листа са достављеном документацијом сачињена у складу са Законом о локалним 

изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11 и 22/20) и да су се стекли 

услови за проглашење листе. 

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Кнић је одлучила као у 

диспозитиву.  

 

 



 

 Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној комисији општине Кнић у року од 24 часа од часа доношења решења. 

 

Број:013-380-12/20-01                                         ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У Книћу:16.03.2020. године                                             Томислав Павловић с.р.  


