
 

 

На основу члана 15. став. 1. тачка 5. 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 7. седници, 

одржаној 26. јануара 2018. године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У  

О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА   

РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

 

Члан 1.  
Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца за спровођење појединих изборних 

радњи у поступку избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. 

године.  

Члан 2.  

 Обрасци за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора за одборнике 

Скупштине града Београда су:  

 

1. Решење о утврђивању збирне изборне листе – СГБ-7/18; 

2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – СГБ -8/18;  

3. Гласачки листић за избор одборника Скупштине града Београда – СГБ-9/18; 

4. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за избор одборника Скупштине 

града Београда – СГБ-10/18; 

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

Скупштине града Београда – СГБ-11/18; 

6. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор одборника Скупштине града Београда – СГБ-12/18; 

7. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за  одборнике 

Скупштине града Београда – СГБ-13/18; 

8. Овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине града 

Београда – СГБ-14/18; 

9. Акредитација за праћење рада органа за спровођење избора – СГБ-15/18; 

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

Скупштине града Београда – СГБ-16/18; 

11. Уверење о избору за одборника Скупштине града Београда – СГБ-17/18. 

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

део.  

Члан 3. 

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

 

 

Број: 013-84-3/18   

У Београду, 26.  јануара 2018. године 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                     

                           Зоран Лукић 


