
 

На основу члана 15. став. 1. тачка 5. и члана 23. став 1. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 10. 

став 1. тачка 5. Пословника Градске изборне комисије („Службени лист града Београда“, 

бр. 2/18), Градска изборна комисија, на 2. седници, одржаној 15. јануара 2018. године, 

донела је  

О  Д  Л  У  К  У  

О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА,   

РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

 

Члан 1.  

Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца које подносиоци изборних 

листа подносе Градској изборној комисији приликом подношења изборних листа 

кандидата за одборнике Скупштине града Београда у поступку избора за одборнике 

Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. године.  

 

Члан 2.  

 Обрасци потребни за подношење изборних листа кандидата за одборнике 

Скупштине града Београда су:  

 

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Београда – СГБ-1/18; 

2. Oвлашћење за подношење изборне листе – СГБ -2/18;  

3. Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе   

кандидата за одборнике Скупштине града Београда – СГБ-3/18; 

4. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Београда –

СГБ-4/14; 

5. Списак бирача који својим потписима подржавају Изборну листу кандидата за 

одборнике Скупштине града Београда – СГБ-5/14; 

6.  Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине 

града Београда – СГБ-6/14. 

Обрасци прописани ставом 1. овог члана, налазе се у прилогу ове одлуке и њен су 

саставни део.  

Члан 3. 

  Документација за кандидате за одборнике која се у складу са чланом 19. став 2. 

тачка 1, 3. и 6. Закона о локалним изборима (потврда о изборном праву за сваког 

кандидата са листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и 

јединствени матични број кандидата, потврда о пребивалишту кандидата и уверење о 

држављанству), подноси се на обрасцима надлежних органа који издају наведене потврде 

и уверења.  

Неће се сматрати недостатком ако документација из става 1 овог члана не садржи 

сврху издавања или је наведена нека друга сврха осим подношења изборне листе.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Београда“.   

 

Број: 013-4-1/18   

У Београду, 15.  јануара 2018. године 



                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                     

      Зоран Лукић 


