
 

  

На основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-

одлука УС и 54/2011), Градска изборна комисија, на 36. седници, одржаној 14. марта 2018. године у 18.00 

часова, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 1.  Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине града Београда, који ће се одржати 18. 

марта 2018. године, на следећим бирачким местима у граду Београду: 

 

Бирачко место број 2 - ОШ „БРАЋА БАРУХ“, у Градској општини Стари град; 

Бирачко место број 21 – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА, у Градској општини Стари град; 

Бирачко место број 37 -  МЗ „ТЕРАЗИЈЕ“, у Градској општини Стари град; 

Бирачко место број 40 – ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“, у Градској општини Стари град. 

 

2. Одређује се да ће се поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. 

марта 2018. године, обављати на истим бирачким местима на територији града Београда, које је својим 

Решењем о одређивању бирачких места на територији града Београда за  гласање на изборима за одборнике 

Скупштине града Београда, расписаним за 4. март 2018. године („Службени лист града Београда“, бр. 

10/18),  одредила Градска изборна комисија. 

 

3. Одређује се да број бирача на бирачким местима на којима се обавља поновно гласање на 

изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 2018. године, остаје непромењен у односу на 

решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 208-00-10/2018-26 од 17.02.2018. 

године, којим је закључен део јединственог бирачког списка за подручје града Београда за избор одборника 

Скупштине града Београда одржаних дана 4. марта 2018. године и утврђен укупан број бирача за подручје 

града Београда и на сваком бирачком месту и који је својом Одлуком о утврђивању укупног броја бирача у 

граду Београду, број: 013-232-10/18 од 17. фебруара 2018. године, утврдила Градска изборна комисија 

године („Службени лист града Београда“, бр. 16/18).  

 

Укупан број бирача на бирачким местима на којима се одржавају поновни избори је 5.379, односно 

по бирачким местима укупан број бирача је:  

 

- на бирачком месту број 2 у Градској општини Стари град – 1.452 

- на бирачком месту број 21 у Градској општини Стари град – 1.425 

- на бирачком месту број 37 у Градској општини Стари град – 809 

- на бирачком месту број 40 у Градској општини Стари град – 1.693.    

 

 4. Одређује се да коначан број бирача на бирачким местима на којима се обавља поновно гласање на 

изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 2018. године, остаје непромењен у односу на 

Одлуку о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду, број: 013-451-1/18 од 2. 

марта 2018. године („Службени лист града Београда“, бр. 21/18).  

 

Коначан број бирача на бирачким местима на којима се одржавају поновни избори је 5.384, односно 

по бирачким местима коначан број бирача је:  

 

- на бирачком месту број 2 у Градској општини Стари град – 1.453 

- на бирачком месту број 21 у Градској општини Стари град – 1.426 

- на бирачком месту број 37 у Градској општини Стари град – 813 

- на бирачком месту број 40 у Градској општини Стари град – 1.692.    

 

5. Овом одлуком се прописује назив и изглед образаца за спровођење појединих изборних радњи за 

гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 2018. године, 

који чине саставни део ове одлуке, који су: 

 

 



 

1) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 18. март 2018. године – СГБ – 8-1/18;  

2) Гласачки листић за поновни избор одборника Скупштине града Београда 18. март 2018. године – СГБ-9-

1/18; 

3) Потврда о изборном праву за поновно гласање ван бирачког места за избор одборника Скупштине града 

Београда 18. март 2018. године – СГБ-10-1/18; 

4) Записник о примопредаји изборног материјала пре поновног гласања за избор одборника Скупштине 

града Београда 18. март 2018. године – СГБ-11-1/18; 

5) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу поновног гласања и утврђивању резултата гласања за 

избор одборника Скупштине града Београда 18. март 2018. године – СГБ-12-1/18; 

6) Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног поновног гласања за  одборнике 

Скупштине града Београда 18. март 2018. године – СГБ-13-1/18; 

6.  Гласачки листићи за гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града 

Београда, штампаће се на српском језику, ћириличким писмом, у формату А3, на папиру беле боје, на 

обрасцу СГБ-9-1/18, према узорку који чини саставни део ове одлуке.  

 

7. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 2018. 

године, штампаће се укупно 5.379 гласачких листића. 

 

Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 0,3 % од утврђеног броја гласачких листића, 

што износи 16 гласачких листића, односно укупно 5.395 гласачких листића који се штампају. 

 

 8.  За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 

2018. године, штампаће се контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, на папиру кајсија боје 

(713 U PANTONE), на обрасцу СГБ-8-1/18. 

 

9. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града Београда 18. марта 2018. 

године,  Решење о утврђивању Збирне изборне листе, утврђено на 25. седници Градске изборне комисије, 

одржаној 23. фебруара 2018. године, број: 013-344-7/18 („Службени лист града Београда“, бр. 18/18), остаје 

на снази.  

 

10. Ову одлуку доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе, Управи Градске 

општине Стари град и Јавном предузећу „Службени гласник“, које је Одлуком Градске изборне комисије 

бр. 013-153-3/2018 од 5. фебруара 2018. године, одређено за штампање гласачких листића и другог 

изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 

2018. године.  

 

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

 

 

 

Градска изборна комисија 

 

 

 

Број: 013-873-1/18   

У Београду, 14. марта 2018. године 

                                                                                                

                         ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                    Зоран Лукић 


