
 

 

  

 На основу члана 25. став 1. тач. 4) и 15) Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 55. Закона о избору народних 

посланика („Службени гласник РС”, број 14/22), чл. 2-4. Упутства о начину 

остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког 

списка евидентирано да је гласао („Службени гласник РС”, број 19/22), Градска 

изборна комисија, на 9. седници, одржаној 9. марта 2022. године у 16.00 часова, 

донела је 

О Д Л У К У 

О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА 

ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ 

СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, 

РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца за остваривање 

права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка 

евидентирано да је гласао на изборима за одборнике Скупштине града Београда, 

расписаним за 3. април 2022. године. 

Члан 2. 

 Обрасци за остваривање права бирача на информацију о томе да ли је 

у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за 

одборнике Скупштине града Београдасу: 

 1) Захтев бирача за дoбијање информације о томе да ли је у изводу из 

бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за одборнике 

Скупштине града Београда (Образац ЗБ-1/22); 

 2) Захтев бирача за увид у извод из бирачког списка у циљу провере да 

ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за 

одборнике Скупштине града Београда (Образац ЗБ-2/22). 

 Обрасци из става 1. овог члана налазе се у прилогу ове одлуке и њен 

су саставни део. 

Члан 3. 

 Ова одлука се објављује на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања. 

Број 013-53/22 

У Београду, 9. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Зоран Лукић 


