.Градска изборна комисија, на основу члана 15. Закона о локалним изборима ( '' Службени гласник
Републике Србије '' број: 129/07, 34/10, 54/11, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење) и члана 10.
Пословника о раду Градске изборне комисије (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 5/2016 – пречишћен
текст) на седници одржаној дана 4. марта 2020. године, донела је :

Закључак
I Групом грађана у смислу предлагача кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца на
изборима за одборнике који ће се одржати 2020. године, сматраће се групе грађана које образује најмање 10
( десет ) бирача са пребивалиштем на територији града Крагујевца, писаним споразумом који се оверава код
јавног бележника (нотара).
Споразум о образовању групе грађана обавезно садржи назив групе грађана, циљ образовања групе
грађана, , ако је одређен, назив изборне листе, податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ
и пребивалиште и адреса стана, наведени према подацима из личне карте) и податке о лицу које је
овлашћено за подношење изборне листе.
Приликом предаје Изборне листе чији је предлагач Група грађана, обавезно се подноси споразум о
образовању групе грађана, као и потврде о изборном праву и пребивалишту оснивача Групе грађана.
Изборну листу у име групе грађана подноси лице које је споразумом о образовању групе грађана
овлашћено за подношење изборне листе.
Код изборне листе групе грађана, назив подносиоца мора на почетку назива да има ознаку „Група
грађана“.
Ако група грађана има назив, она је дужна да у изборној листи као назив подносиоца, после речи
„Група грађана“, наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана.
Назив групе грађана не може да садржи реч „странка“ ни у једном падежу, нити назив регистроване
политичке странке, укључујући и скраћени назив регистроване политичке странке.
II Подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца не може бити
коалиција коју чине политичка странка и група грађана.
III Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне
мањине или коалиције политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења
изборне листе, Градској изборној комисији приложи и:
- писани предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке
националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина,
- оргигинал или оверену фотокопију решења о регистрацији политичке странке, као странке
националне мањине,
Страначка коалиција може да стекне положај коалиције политичких странака националних мањина
ако свака од политичких странака које су образовале страначку коалицију испуњава услове да јој се утврди
положај политичке странке националне мањине.
О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине или
коалиције политичких странака националних мањина одлучује Градска изборна комисија посебним
решењем при проглашењу изборне листе, на основу увида у решење о регистрацији, програм и статут
политичке странке, односно политичких странака које подносе изборну листу.
Изборна комисија затражиће мишљење надлежног националног савета националне мањине о томе
да ли је подносилац изборне листе политичка странка националне мањине или коалиција политичких
странака националних мањина.
Подносилац изборне листе може имати положај политичке странке националне мањине само ако
према подацима последњег пописа становништва на територији јединице локалне самоуправе живе
припадници националне мањине коју репрезентује.

IV Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање
изборне кампање користи средства из јавних извора, Градској изборној комисији предаје писану изјаву да ће
користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Након проглашења изборне листе, Градска изборна комисија изјаву подносиоца изборне листе уз
решење о проглашењу изборне листе, без одлагања доставља градској управи надлежној за финансије.
V Уверења о држављанству ( за кандидате за одборнике Скупштине града) којa су сатавни део
документације која се подноси уз Изборну листу не могу бити старије од 6 ( шест ) месеци.
Приликом предаје Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, као
саставни део документације, може се предати и оверена фотокопија уверења о држављанству, с тим што
уверење чија се оверена фотокопија доставља, не може бити старије од 6 ( шест ) месеци.
VI Овај закључак објавити у '' Службеном листу града Крагујевца ''.
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