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,
68/20) и члана 10. Пословника о раду Градске изборне комисије (''Службени лист града Крагујевца''
бр. 5/2016 – пречишћен текст) на седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је :
ЗAKЉУЧАК
1. Одлуком о укидању ванредног стања(„Службени гласник РС”, бр.65/20) наставља се
функционисањe и рад Градске изборне комисије у изборима 2020. године у складу са актима које је
донела Градска изборна комисија и Одлуком о измени Одлуке о раписивању избора за одборнике
скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр.68/20).
2. Градска изборна комисија, у складу са новим датумом за одржавање избора, ускладиће и
изменити акте које је донела за изборе расписане за 26.04.2020. године.
3. Законом о измени Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 68/2020), изјаве
бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике оверавају се код јавног бележника и у
Градској управи града Крагујевца.
Градска изборна комисија, поштујући одребе наведеног Закона образац Изјава бирача да
подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца (Образац: КГИ2020-3),
сматраће валидним, сходно Одлуци о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког листића за
спровођење избора за одборнике Скупштине града Крагујевца бр:013-29/20-I/01 од 04.03.2020.године.
4. Упућује се препорука Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима,да
предузме све неопходне радње и активности везане за припрему Градске управе, за оверу потписа
бирача који подржава предлог кандидата за одборника Скупштине града Крагујевца.
Препоручује се да за обављање послова везаних за оверу потписа за изборе расписане за 21.06.2020.
године, утврди радно време дуже од редовног радног времена Градске управе ( укључујући и нерадне
дане ), како би се омогућило потенцијалним предлагачима изборних листа да потписе бирача овере у
што краћем року под једнаким и равноправним условима.
5. Обавезују се чланови Градске изборне комисије и сва лица која учествују у раду изборне
комисије да поштују инструкције и упутства које имају карактер препоруке, а ради спречавања
ширења болести Covid 19, у условима и након укидања ванредног стања.
За време рада и функционисања Градске изборне комисије у просторијама које користи, а
поштујући НАРЕДБУ о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и
отвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију
руку, употребу личних заштитних средстава (маске) и растојање између присутних лица од најмање
два метра.
6. Овај закључак објавити у '' Службеном листу града Крагујевца ''.
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