
На  основу члана 24. Закона о  локалним изборима («Сл. гласник РС», број 
129/07, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија општине Књажевац  на седници одржаној 
21.03.2012. године у 12,30 сати донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Проглашава се Изборна листа број 2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС 
ТАДИЋ  коју је поднела  Демократска странка за  избор одборника Скупштине општине 
Књажевац, под бројем 013-18/2012  од  20.03.2012. године. 

О б р а з л о ж е њ е

Демократска странка  је дана 20.03.2012. године у 13,45 часова  поднела  Изборну 
листу  за избор одборника Скупштине општине Књажевац  под називом  ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ Изборној комисији општине Књажевац.

Изборна комисија је на седници одржаној 21.03.2012. године утврдила да је 
изборна листа састављена у складу са одредбама Закона о локалним изборима и да су уз 
Изборну листу достављени сви потребни докази. 

Увидом у  достављену документацију утврђено је да је уз  Изборну листу 
достављен образац ОСО –1  и ОСО 1/1 (изјава бирача који подржава изборну листу) са 
укупно 1229 оверених  потписа бирача који подржавају Изборну листу од којих је након 
провере, утврђено да  је 1208 бирача подржало Изборну листу , да 7 бирача немају 
пребивалиште у општини Књажевац и да   нису уписана у бирачки списак општине 
Књажевац, да је 3  бирача два пута потписало за исту изборну листу,  да 2 лица има 
боравиште али не и пребивалиште на територији општине Књажевац ,  и да је 7  бирача 
потписало за изборну листу број 1    која је раније предата и проглашена, да 1 бирач има 
неисправан ЈМБ и да је 1 бирач потписао као малолетно лице  те укупно 1208 бирача 
подржало Изборну листу у складу са Законом о локалним изборима.

На основу напред наведеног, Изборна комисија општине Књажевац је увидом у 
Изборну листу коју је доставио овлашћени  предлагач  дана 21.03.2012 године,а  утврдила 
да Изборна листа  испуњава Законом прописане услове за проглашење.

Правна поука: против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији 
општине Књажевац у року од 24 часа од часа доношења решења.

Број: 013-18/2012 Председник
21.3. 2012 године у  12,30 сати                                              Изборне комисије
К њ а ж е в а ц                                                         Дипл. правник  Сузана Крстић Николић


	Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

