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 05.06.2020.године, у 13:00 часова донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О проглашењу Изборне листе
1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа под називом ВЕЛИМИР ИЛИЋ-НОВА
СРБИЈА-НАРОДНИ БЛОК са 17 кандидата, коју је поднела Коалиција Нова СрбијаНародни слободарски покрет , дана 04.06.2020. године у 10:28 часова (а након отклањања
недостатака по закључку Изборне комисије бр.013-380-34/2020-01 од 05.06.2020. године)
за изборе за одборнике Скупштине општине Кнић расписане за 21. јун 2020. године.
Образложење
Дана 04.06.2020. године у 10:28 часова, овлашћено лице Коалиције Нова СрбијаНародни слободарски покрет 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 05.06.2020. године у 09:10 часова је
Закључком бр.013-380-34/2020-01 наложила подносиоцу Изборне листе ВЕЛИМИР
ИЛИЋ-НОВА СРБИЈА-НАРОДНИ БЛОК отклањање недостатака, с обзиром да уз
изборну листу није достављен довољан број изјава бирача који својим потписима
подржавају изборну листу.
Коалиција Нова Србија-Народни слободарски покрет је дана 05.06.2020.године у
12:10 часова доставила исправљене тражене недостатке, па је Изборна комисија општине
Кнић на седници одржаној дана 05.06.2020.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:013-380-34/20-01
У Книћу:05.06.2020. године
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