Градска изборна комисијa, на основу члана 10. тачка 5 Пословника о раду Градске изборне
комисије ('' Службени лист града Крагујевца'' број 5/16 - пречишћен текст) на седници одржаној
дана 02. 03. 2020. године, донела је:
О д л у к у
о
мерама и активностима за обезбеђивање услова за рад и функционисање Градске
изборне комисије
I За рад и функционисање Градске изборне комисије потребно је :
-

обезбедити и опремити најмање једну канцеларију на првом спрату зграде, коју
користе органи града у Крагујевцу, у улици Трг Слободе број 3, у којој би радним
данима, као и данима за које је одређено дежурство, сви учесници у изборном
процесу могли да добију информације неопходне за законито и благовремено
предузимање радњи у поступку избора за одборнике Скупштине града Крагујевца,
као и избора за народне посланике Народне скупштине Републике овог
поглавља: канцеларијским намештајем, телефонском линијом и телефонским
апаратом, металним ормарима, односно касама за смештај изборног материјала
и документације чије је чување и адекватно обезбеђење неопходно,
компјутерима, штампачима, факсом и другом опремом која је потребна за рад
лица ангажованих у изборном процесу,Србије ( у досадашњој пракси је то била
канцеларија 108 на првом спрату),

-

омогућити коришћење адекватне сале за седнице Градске изборне комисије, која
би имала све услове за несметан рад чланова Градске изборне комисије, а у којој
би били обезбеђени услови за аудио снимање ( у досадашњој пракси је то била
сала 105 на првом спрату),

-

обезбедити услове за адекватно информисање грађана и учесника у изборном
процесу, о радњама, роковима за предузимање појединих радњи, као и о самом
току изборног процеса, а који се односе на званични сајт града, оглашавање како
на огласној табли Градске изборне комисије, тако и у гласилу јединице локалне
самоуправе, објављивање контакт телефона и сл.

-

да се омогући запосленима који не раде на пословима припреме и реализације
седница Скупштина града Крагујевца, као и запосленима у Градским управама,
ангажованим у изборном процесу, да буду на располагању Градској изборној
комисији за обављање радњи, које су у делокругу њене надлежности и за које су
ангажовани, водећи при том рачуна да се не ремети обављање редовних послова
локалне самоуправе,

-

обезбедити штампање материјала за предају изборних листа.

II
За реализацију активности из поглавља I ове Одлуке, одређују се, Градске управе у
чијој надлежности су послови из поглавља I ове Одлуке, свако у делокругу из своје
надлежности.

III За рад и функционисање Градске изборне комисије, и спровођење изборног процеса у
делу надлежности Градске изборне комисије,потребно је обезбедити канцеларијски
материјал и трошкове репрезентације, у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца у
оквиру раздела са кога се финансирају активности Градске изборне комисије, за које је
потребно је да се изврши набавка на коју се закон не примењује сходно чланау 39.став 2
Закона о јавним набавкама.
За спровођење активности из поглавља III надлежни су председник и заменик
председника,у сарадњи са секретаром и замеником секретара.
IV За координацију рада са надлежним Градским управама одређују се секретар и заменик
секретара.
V Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске изборне комисије, као и на званичном
сајту града Крагујевца.
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