На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник Републике
Србије '' број : 129/07, 34/10-УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) Градска изборна
комисија, на седници одржаној дана 04.06.2020. године у 3,28 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
о проглашењу Изборне листе
Проглашава се Изборна листа ''Дела, а не речи - Др Владица Станојевић'' коју је поднела
Група грађана ''Дела, а не речи - Др Владица Станојевић'' за избор одборника Скупштине града
Крагујевца, са 37 кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, за изборе расписане за 21. јун
2020. године.
Образложење
Дана, 03.06.2020. године у 23,59 часова Група грађана ''Дела, а не речи - Др Владица
Станојевић'' поднела је Градској изборној комисији изборну листу за избор одборника Скупштине
града Крагујевца под називом ''Дела, а не речи - Др Владица Станојевић''.
Како је поднета изборна листа садржала недостатке који су били сметња за њено проглашење,
тако је подносиоцу изборне листе наложено отклањање недостатака изборне листе Закључком о
отклањању недостатака Изборне листе број: 013 168-/20-I/01 од 04. маја 2020. године
Група грађана ''Дела, а не речи - Др Владица Станојевић'' у законом прописаном року,
дана, 04.06.2020. године у 3,13, часова, поднела Градској изборној комисији изборну листу''Дела, а
не речи - Др Владица Станојевић'', са отклоњеним недостацима.
Изборна листа је након отклоњених недостатака, предата са 37 кандидата за одборнике
Скупштине града Крагујевца за изборе расписане за 21. јун 2020. године.
На поднетој изборној листи међу сваких пет кандидата по редоследу на листи има најмање по
два кандидата – припадника пола мање заступљеног на листи.
Уз поднету изборну листу предлагач је Градској изборној комисији доставио :
- Овлашћењe за подношење изборне листе које је саставни део коалиционог споразума тачније члана
3. Коалиционог споразума који је потписан и оверен печатима овлашћених лица, а затим оверен код
јавног бележника и којим се одређује као овлашћено лице коалиције је Владица Станојевић, ЈМБГ:
, улица
.
- Споразум о образовању групе грађана као доказ о одређивању назива и носиоца изборне листе на
локалним изборима у граду Крагујевцу од 01.06.2020. године, потписан од стране овлашћених лица
предлагача и оверен од стране јавног бележника под бројем УОП – II: 1932-2020, УОП – II: 19342020, УОП – II: 1935-2020.
- За сваког од 37 кандидата за одборнике са изборне листе: својеручно потписане изјаве о прихватању
кандидатуре за одборника Скупштине града Крагујевца, потврда о пребивалишту, потврда о изборном
праву кандидата за одборника у Скупштини града Крагујевца и уверење о држављанству.
- 1119 уподобљених са изборном листом, валидних оверених изјава бирача који подржавају изборну
листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца у писаном и електронском облику
- Изјава о коришћењу средстава из буџета Града за покриће трошкова изборне кампање.
Документација уз изборну листу поднета је на обрасцима утврђеним Одлуком о изгледу и
садржини образаца и гласачког листића за спровођење избора за одборнике Скупштине града
Крагујевца број: 013-29/20-I/01 од 04.03.2020. године и 013-120/20-I/01 од 12.05.2020. године.
Градска изборна комисија, на основу документације поднете уз изборну листу, утврдила је да
изборна листа испуњава услове утврђене чланом 18. став 1., чланом 19., чланом 20. став 2. и 3. и
чланом 22. став 3. Закона о локалним изборима ( ''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/07,
34/10, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и у складу са чланом 24. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/07, 34/10-УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20) донела Решење о проглашењу изборне листе.

Како је подносилац изборне листе поднео изборну листу са најмање 1/3 кандидата, односно са
37 кандидата, то у складу са чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима, не испуњава услове за
одређивање опуномоћених представника у проширени састав органа за спровођење избора.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној
комисији у року од 24 часа од дана доношења овог решења.
Градска изборна комисија
Број: 013-171/20-I/01
Датум: 04.06.2020. године
Крагујевац
ПРЕДСЕДНИК,
Вукоје Радовановић, с.р.

