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 ) и
члана 10. Пословника о раду Градске изборне комисије (''Службени лист града Крагујевца '' број 5/16пречишћен текст), на седници одржаној дана 23.06.2020. године, донела је :

ЗАКЉУЧАК
о
начину рада и функционисања на поновним изборима за одборнике
Скупштине града Крагујевца
I Градска изборна комисија, стручни, оперативни, административно – технички и услужни тим за
одржавање поновних избора за одборнике Скупштине града, у свом функционисању и раду користиће
исте службене просторије као и за изборе за одборнике Скупштине града одржане 21. јуна 2020. године.
II Овлашћује се Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима да предузме све
неопходне радње за достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања поновних избора за
одборнике Скупштине града Крагујевца који су расписани за 28.06.2020. године са бројем и адресом
бирачког места на којем бирач гласа и бројем под којим је уписан у Извод из бирачког списка.
III Обавезује се Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима да обезбеди
услове за одржавање поновних избора на бирачким местима 56, 69 и 150, да уреди бирачка места и
припреми за сваки бирачки одбор у оквиру своје надлежности неопходни материјал потребан за одржавање
избора. (гласачке кутије, параване, прибор за печаћење, прибор за писање и др.).
IV Обавезује се Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове да, у делокругу својих
надлежности, изађе на терен и изврши обилазак бирачких места 56, 69 и 150 и достави извештај Градској
изборној комисији:
-

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.

као и да одреди тимове који ће на дан одржавања поновних избора обилазити бирачка места.
V Овај Закључак објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
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