Градска изборна комисија, на основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије '' број : 129/07, 34/10 и 54/11, 12/20,16/20 – аутентично тумачење и
68/20 ) и члана 10. Пословника о раду Градске изборне комисије ( '' Службени лист града
Крагујевца '' број 5/16- пречишћен текст), на седници одржаној дана 10.06.2020. године, донела је :
З а к љ у ч а к
1.
У циљу спровођења изборног процеса, а ради адекватног информисања Градске
изборне комисије,препоручује се Градској управи за јавне приходе и инспекцијске послове, да у
делокругу својих надлежности изађе на терен и изврши обилазак 168 бирачких места на
територији града Крагујевца, утврди и достави извештај Градској изборној комисији о томе :
-

да ли су, код којих бирачких места и на којој тачно удаљености од бирачког места
постављени рекламни панои ( билборди )

-

да ли се, код којих бирачких места и на којој тачно удаљености од бирачког места
налазе просторије или обележја политичких странака или других учесника у
изборном процесу;

-

да ли се на удаљености мањој од 50 метара од бирачког места налазе
пропагандни материјали учесника у изборном поступку и ако има код којих
бирачких места.

2.
Достављени Извештај Градска изборна комисија проследиће бирачким
одборима које у складу са чланом 4.Одлуке о координираном спровођењу избора расписаних за
21.јун 2020.године образује Републичка изборна комисија , а који према Правилима о раду
бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора расписаних за 21.јун 2020.године
при утврђивању припремљености за спровођење гласања на бирачком месту:
-провераваjу да ли су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнути
симболи подносилаца изборних листа и други изборни пропагандни материјал.
-уколико су на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнути изборни
пропагандни материјал, бирачки одбор га сам уклања или, ако није у могућности сам да га уклони,
о потреби да се материјал уклони обавештава радно тело Републичке изборне комисије, које се
захтевом за уклањање обраћа надлежној градској комуналној служби.
Бирачки одбор o томе да у просторији у којој се гласа или на објекту у којем је бирачко
место, као и на 50 метара од бирачког места није истакнут изборни пропагандни материјал
бирачки одбор мора да се стара све време док траје гласање на бирачком месту.
3.
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