На основу члана 50. став 4. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије '' број : 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,12/20,16/20 – аутентично тумачење и 68/20) Градска
изборна комисија, на седници одржаној дана 23.06.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о
расписивању поновних избора за одборнике Скупштине града Крагујевца

I Гласање се понавља и расписују се поновни избори за избор одборника Скупштине града
Крагујевца на бирачким местима:
- 56 - МЗ Корићани
- 69 – МЗ Станово - Дом омладине (барака)
- 150 – МЗ Драгобраћа – Дом културе у Драгобраћи
II Поновни избори за избор одборника Скупштине града Крагујевца, на бирачким местима из
поглавља I Ове Одлуке, одржаће се дана 28.06.2020. године, са почетком у 07,00 и завршетком у
20,00 часова.
III Гласање на поновним изборима за одборнике Скупштине града Крагујевца, обавиће се на
бирачким местима која је Градска изборна комисија, одредила Одлуком о одређивању бирачких
места за гласање за избор одборника Скупштине града Крагујевца на изборима расписаним за 21. јун
2020. године број 013-138/20-I/01.
IV Поновни избори спроводе се по Листи кандидата, односно Збирној изборној листи која је
утврђена за изборе који су поништени и по коначном броју бирача уписаних у Јединствени бирачки
списак за подручје града Крагујевца, који је важио на дан 21. јуна 2020. године, за бирачка места
56,69 и 150 на којима се одржавају поновни избори, а то је 3.948 бирача.
V Бирачке одборе за спровођење избора на бирачким местима из поглавља I ове Одлуке образоваће
Градска изборна комисија посебним решењем.
VI Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
Образложење
Чланом 50. Закона о локалним изборима прописано је да поновне изборе расписује Градска
изборна комисија по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, те да се гласање
понавља само на бирачким местима на којима су избори поништени. Избори се понављају у року од 7
дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним за
спровођење избора.
Градска изборна комисија због неправилности у спровођењу избора, поништила је дана 22.
јуна 2020. године, изборе за одборнике Скупштине града Крагујевца одржане 21.јуна 2020. године,
на бирачким местима 56 - МЗ Корићани, 69 – МЗ Станово - Дом омладине (барака) и - 150 – МЗ
Драгобраћа – Дом културе у Драгобраћи.
Поновни избори за бирачка места за која је гласање поништено, обавиће се на истим
бирачким местима на којима је одржано гласање дана 21. јуна 2020. године, по истој Збирној
изборној листи и са коначним бројем бирача за наведена бирачка места који је постојао на дан
одржавања избора који се понављају (3.948 бирача).
Како су бирачки одбори на наведеним бирачким местима распуштени, то ће Градска изборна
комисија образовати нове у складу са Законом о локалним изборима.
На основу напред изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
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