
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. 3/14), Градска изборна комисија, на 12. седници, одржаној 30. јануара 2014. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ 

СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, 

РАСПИСАНИХ ЗА 16. МАРТ 2014. ГОДИНЕ 

 

 

I.   Избори за одборнике Скупштине града Београда, расписани за 16. март 2014. 

године,  вршиће се према обрасцима који су саставни део ове Одлуке: 

 

1.  Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Београда – СГБ-1/14; 

2.  Oвлашћење за подношење изборне листе – СГБ -2/14;  

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

кандидата за одборнике Скупштине града Београда – СГБ-3/14; 

4.  Потврда о изборном праву кандидата за одборника Скупштине града Београда 

– СГБ-4/14; 

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

СГБ-5/14; 

6.  Потврда о пребивалишту кандидата за одборника Скупштине града Београда -

СГБ-6/14; 

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

одборнике Скупштине града Београда – СГБ-7/14; 

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

града Београда – СГБ-8/14; 

9.  Решење о проглашењу Изборне листе – СГБ-9/14; 

10.  Решење о одбацивању Изборне листе –СГБ- 10/14; 

11.  Закључак о утврђивању недостатака у Изборној  листи – СГБ-11/14; 

12.  Решење о одбијању  проглашења Изборне листе – СГБ-12/14; 

13.  Решење о утврђивању Збирне изборне листе – СГБ-13/14; 

14.  Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – СГБ-14/14; 

15.  Гласачки листић за изборе за одборнике Скупштине града Београда – СГБ-

15/14; 

16.  Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места – СГБ- 16/14; 

17.  Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника 

Скупштине града Београда - СГБ-17/14; 



18.  Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника 

Скупштине града Београда унутар завода за извршење заводских санкција–СГБ-

18/14; 

19.  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника Скупштине града Београда – СГБ-19/14; 

20.  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања за избор одборника Скупштине града Београда унутар завода 

за извршење заводских санкција–СГБ -20/14; 

21.  Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за  

одборнике Скупштине града Београда - СГБ-21/14; 

22.  Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за  

одборнике Скупштине града Београда унутар завода за извршење заводских 

санкција–СГБ-22/14; 

23.  Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за 

одборнике скупштине града Београда одржаних 16. марта 2014. године – СГБ- 

23/14; 

24. Уверење о избору за одборника Скупштине града Београда – СГБ-24/14. 

 

II.  Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“. 

 

Број: 013-163-1/14   

У Београду, 30.  јануара 2014. године 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Лукић 


