Градска изборна комисија на основу члана 15. 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 ), на
седници одржаној 23.06. 2020. године, донела је:
Упутство
о образовању бирачких одбора за поновно гласање за избор одборника
Скупштине града Крагујевца

Члан 1.
Бирачке одборе за бирачка места 56, 69 и 150 на поновним изборима за избор одборника
Скупштине града Крагујевца, образује Градска изборна комисија, у складу са Законом о локалним
изборима и овим Упутством.
Бирачки одбори из става 1. овог члана раде у сталном и проширеном саставу.
Члан 2.
Бирачке одборе у сталном саставу чине председник, четири члана и њихови заменици.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у
сталном саставу Градска изборна комисија доноси најкасније до 25.06. 2020. године.
У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена
председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно
страначке коалиције на чији предлог је именован.
Члан 3.
Председници бирачких одбора, заменици председника, чланови и заменици чланова бирачких
одбора у сталном саставу именују се на предлог одборничких група у Скупштини града Крагујевца, у
складу са нумеричким приказом који је саставни део овог Упутства.
Број места председника, заменика председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу
бирачких одбора из члана 1. овог Упутства, који припада свакој одборничкој групи у Скупштини града
Крагујевца мора да буде сразмеран њеној заступљености у Скупштини града Крагујевца на дан
расписивања избора за одборнике Скупштине града Крагујевца.
Члан 4.
Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу бирачког одбора из члана 1. овог члана.
У случају да овлашћени предлагач из члана 3. став 1. овог Упутства, у року, не достави предлог за
именовање свог представника у стални састав бирачког одбора, исти ће бити именован на предлог Градске
изборне комисије.
Члан 5.
Чланове, односно заменике чланова бирачких одбора из члана 1. овог Упутсва, у проширеном
саставу имају сви подносиоци изборних листа за избор одборника Скупштине града Крагујевца за изборе
одржане 21. јуна 2020. године, а који су то право осварили, подношењем изборне листе, односно
пргоглашењем изборне листа са потребним бројем кандидата.
Право на чланове, односно заменике чланова у проширеном саставу бирачких одбора из члана 1.
овог члана, у складу са законом имају :

1.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

2.

Верољуб Верко Стевановић - СВИ НА ОВУ СТРАНУ (ЗС, СПО И БС), ВЕРОЉУБ СТЕВАНОВИЋВЕРКО

3.

ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка Партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган
Марковић Палма

4.

300 Крагујевчана и Покрет Волим Село Своје - Душан Зека Алексић

5.

КРАГУЈЕВАЧКА ПРИЧА И ТОЛЕРАНЦИЈА - Борис Ковачевић Шума

6.

Демократска Унија Рома - Милан Петровић Фафи

7.

РУСКА СТРАНКА- ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ

Члан 6.
Предлоге за одређивање председника, чланова и њихових заменика у бирачким одборима овлашћена
лица предлагача изборних листа, обавезна су да доставе до 24. 06. 2020. године (среда ) до 16,00 часова.
Члан 7.
Ово Упутство објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''
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