На основу члана 14. став 6. и члана 16. Закона о локалним изборима(''Службени гласник
Републике Србије '' број : 129/07, 34/10 – УС и 54/11 ) Градска изборна комисија, на седници
одржаној дана 13.03.2020. године у 15,15 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
о испуњењу услова за одређивање представника
подносиоца изборне листе у проширени
састав органа за спровођење избора
Утврђује се да КОАЛИЦИЈА ТОЛЕРАНЦИЈА као подносилац проглашене Изборне листе
КРАГУЈЕВАЧКА ПРИЧА И ТОЛЕРАНЦИЈА- Борис Ковачевић Шума. за избор одборника
Скупштине града Крагујевца, за изборе расписане за 26,.април 2020. године, испуњава услове за
одређивање својих опуномоћених представника у проширени састав Градске изборне комисије и
бирачких одбора.
Подносилац Изборне листе из става 1. овог решења, може најкасније до 20. априла 2020.
године до 24,00 часа, да одреди своје представнике у Градску изборну комисију.
Подносилац Изборне листе из става 1. овог решења, може у складу са чланом 16. Закона о
локалним изборима да одреди своје представнике у проширени састав бирачких одбора.
Образложење
Градска изборна комисија је на седници одржаној дана 13.03.2020. године у 15,13 часова
донела Решење о проглашењу изборне листе проглашене Изборне листе КРАГУЈЕВАЧКА ПРИЧА
И ТОЛЕРАНЦИЈА- Борис Ковачевић Шума, број 013–94/20–I/01, са 36 кандидата за одборнике
Скупштине града Крагујевца.
Чланом 14. став 2. и 10. Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник Републике Србије
'' број 129/0734/10 – УС и 54/11 ) утврђено је да политичке странке и коалиције политичких странака
националних мањина које предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја
одборника који се бира имају право на свог представника у проширеном саставу изборне комисије,
који се може одредити најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора.
Чланом 16. став 3. Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник Републике Србије '' број
129/07 34/10 – УС и 54/11) прописано је да се у погледу утврђивања састава бираког одбора у
проширеном саставу примењују одредбе Закона који се односе на изборну комисију у проширеном
саставу.
Како је предлагач проглашене изборне листе испунио услове утврђене чланом 14. став 2.
Закона о локалним изборима ( ''Службени гласник Републике Србије '' број 129/07 34/10 – УС и 54/11)
донето је решење као у диспозитиву.
Уколико КРАГУЈЕВАЧКА ПРИЧА И ТОЛЕРАНЦИЈА- Борис Ковачевић Шума поднесе
изборну листу и за избор народних посланика, на одређивање представника у проширени састав
бирачких одбора примењиваће се одредбе Одлуке о координираном спровођењу избора за народне
посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе
расписаних за 26. април 2020. године.
Поука о правном леку: Против овог решења подносилац Изборне листе може поднети
приговор Градској изборној комисији, у року од 24 часа од дана доношења овог решења .
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