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                                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

 

                                              ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 

ГОДИНА 2012-БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 

 

 На основу члана 23 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија  општине Куршумлија, на 

седници одржаној дана 16.3.2012.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. УТВРЂУЈУ СЕ, прописују и стављају на располагање учесницима у изборима 

облик и садржај следећих образаца: 

-  Списак бирача који својим потписима подржавају листу кандидата за 

одборника у СО Куршумлија (Образац ОИК ЈЛС-1), 

- Изјава о прихватању кандидатуре за одборника СО Куршумлија 

(Образац ОИК ЈЛС-2), 

- Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборнике СО 

Куршумлија (Образац ОИК ЈЛС-3), 

- Овлашћење за подношење изборне листе  (Образац ОИК ЈЛС-4), 

- Изборна листа кандидата за одборнике у СО Куршумлија (Образац ОИК 

ЈЛС-5), 

- Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике у СО 

Куршумлија (Образац ОИК ЈЛС-6). 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 16.3.2012.године, одлучивала о 

облику и садржају образаца које би требало ставити на располагање учесницима у изборима. 

На основу одредбе члана 23 став 1 Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија 

је својим решењем једногласно утврдила, прописала и ставила на располагање учесницима у 

изборима облик и садржај образаца побројаних у диспозитиву овог решења, који ће обрасци 

бити саставни део захтева за проглашење изборних листа. 
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Број: I-013-2/2012 

У Куршумлији, дана: 16.3.2012.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Миљан Радосављевић, дипл.правник 

 

 На основу члана 24 став 1 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 

34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија  општине Куршумлија, на 

седници одржаној дана 17.3.2012.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа број I-013-4, под називом ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - 

БОРИС ТАДИЋ, коју је листу поднела Демократска странка, за избор одборника Скупштине 

општине Курумлија на изборима заказаним за 06.5.2012.године. 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто ће бити објављено у Службеном листу 

општине Куршумлија. 

Решење доставити овлашћеном подносиоцу листе без одлагања. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 17.3.2012.године, одлучивала по 

Захтеву за проглашење Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић број I-013-3, која је 

поднета 17.3.2012. године у 10,05 часова. 

Након прегледа поднетог захтева, комисија је једногласно утврдила да Изборна листа са свим 

прилозима испуњава услове за проглашење, те је, сходно члану 24 Закона о локалним 

изборима, Изборна комисија општине Куршумлија одлучила као у диспозитиву решења. 

Број: I-013-4 

У Куршумлији, дана: 17.3.2012.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Миљан Радосављевић, дипл.правник 

 

 На основу члана 14 Закона о локалним изборим („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 

– Одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија  општине Куршумлија, на седници 

одржаној дана 17.3.2012.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да подносилац Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ 

испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав бирачких одбора за 

изборе заказане за 06.5.2012.године. 
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Подносилац изборне листе одређује представника – члана и заменика члана у проширени 

састав бирачких одбора за изборе заказане за 06.5.2012.године најкасније 5 (пет) дана пре 

дана одређеног за одржавање избора и о томе писмено обавештава Општинску изборну 

комисију. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија је на седници одржаној дана 17.3.2012.године, својим решењем 

прогласила Изборну листу ДС-Борис Тадић за избор одборника СО Куршумлија. 

Подносилац изборне листе ја испунио услове предвиђене  чланом 14 Закона о локалним 

изборима за одређивање представника-члана и заменика члана  у проширени састав бирачких 

одбора, па је с тога одлучено као у диспозитиву овог решења. 

Број: I-013-6 

У Куршумлији, дана: 17.3.2012.године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Миљан Радосављевић, дипл.правник 
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