
 

 

  

 На основу члана 25. став 1. тачка 4) и члана 46. став 1. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС”, број 14/22), члана 13. Упутства о 

јединственим стандардима за изборни материјал („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 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА  

НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, 

РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се назив и изглед образаца за вршење 

изборних радњи везаних за утврђивање резултата гласања на изборима за 

одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 3. април 2022. године. 

Члан 2. 

 Обрасци за вршење изборних радњи везаних за утврђивање резултата 

гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 3. 

април 2022. године су: 

 1) Контролни формулар за проверу логичко-рачунске исправности 

резултата гласања на бирачком месту (ОбразацСГБРГ-1/22); 

 2) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор 

одборника Скупштине града Београда(Образац СГБРГ-2/22); 

 3) Извештај о контроли записника о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда (Образац 

СГБРГ-3/22); 

 4) Записник о комисијској контроли записника о радубирачког одбора 

на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београдана захтев 

члана/заменика члана Градске изборне комисије (Образац СГБРГ-4/22); 

 5) Записник о комисијској контроли записника о раду бирачког одбора 

на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда по 

узорку (Образац СГБРГ-5/22); 

 6) Извештај о контроли записника о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда по узорку 

(Образац СГБРГ-6/22); 

 7) Решење о исправљању записника о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда(Образац 

СГБРГ-7/22); 

 8) Решење којим се констатује да се на бирачком месту не могу 

утврдити резултати гласања за избор одборника Скупштине града Београда 

(Образац СГБРГ-8/22); 

 9) Решење о поништавању гласања на бирачком месту на изборима за 

одборнике Скупштине града Београда (Образац СГБРГ-9/22); 

 10)Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за избор 

одборника Скупштине града Београда(Образац СГБРГ-10/22); 

 11) Евиденција о примопредаји записника о раду бирачких одбора 

(Образац СГБАК-1/22); 
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 12) Извештај о примопредаји записника о раду бирачких одбора,  за 

изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 3. април 2022. 

године (Обрасцу СГБАК-2/22). 

 Обрасци прописани ставом 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:013-52/22 

У Београду, 9. марта 2022. године 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Зоран Лукић 


