
 

На основу члана 59. Закона о локалним изборима  („Службени гласник РС“, бр. 14/22) и члана 14. 

став 1. тачка 19) Пословника Градске изборне комисије („Службени лист града Београда“, бр. 15/22), 

Градска изборна комисија на 36. седници, одржаној 9. маја 2022. године, доноси   

 

 

УКУПАН ИЗВЕШТАЈ  
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

 

 
 

1. Укупни резултати избора за одборнике Скупштине града Београда, одржани 3. априла 2022. 

године, поновљени на четири бирачка места 16. априла 2022. године и на два бирачка места 21. априла 

2022. године, су: 

 

1) Број одређених бирачких места                                         1.170 

2) Број бирача уписаних у бирачки списак                    1.600.462 

3) Број бирача који је изашао на изборе                            925.898  (57,85%) 

4) Број бирача који су гласали                                            916.205  (57,25%) 

5) Број неважећих гласачких листића                                  19.155  (2,09%) 

6) Број важећих гласачких листића                                    897.050  (97,91%) 

7) Број гласова и број мандата који је добила свака изборна листа: 

 

 

Редни 

број 

Назив изборне листе Број гласова 

које је добила 

изборна листа 

Проценат 

од бирача 

који су 

гласали 

Број 

мандата 

које је 

добила 

изборна 

листа 

Проценат 

освојених 

мандата 

1 2 3 4 5 6 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све 348.345 38,02 48 43,64 

2. 1. ИВИЦА ДАЧИЋ–ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, 

ТОМА ФИЛA–ГРАДОНАЧЕЛНИК 

БЕОГРАДА 

64.050 6,99 8 7,27 

3. 2. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА  
14.674 1,60 0 0,00 

4. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - 

Српска странка Заветници 
32.029 3,50 4 3,64 

5. 3. Владета Јанковић – Уједињени за победу 

Београда (Странка слободе и правде, Народна 

странка, Демократска странка, Покрет 

слободних грађана, Удружени синдикати 

Србије „Слога“, Покрет за преокрет, Покрет 

Слободна Србија) 

195.335 21,32 26 23,64 

6. 4. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА 

БЕОГРАД – Национално демократска 

алтернатива – Српска коалиција НАДА – 

Демократска Странка Србије (ДСС) – За 

Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) - 

Војислав Михаиловић 

57.760 6,30 7 

 

6,36 



7. 5. МОРАМО - ЗА ДОБАР ГРАД - Не давимо 

Београд - АКЦИЈА - Еколошки устанак - Ћута 

- Избор за нашу општину - платформа 

Солидарност - Форум Рома Србије - Добрица 

Веселиновић 

99.078 10,81 13 

 

11,82 

8. 6. ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ – БОРИС ТАДИЋ – 

АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 

МИЛИОНА – ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – 

„УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ 

СРБИЈЕ“ – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА 

СТРАНКА – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA 

STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА 

26.219 2,86 0 

 

 

0,00 

9. 7. НЕМАЊА ШАРОВИЋ - ЗА САВ НОРМАЛАН 

СВЕТ  
5.239 0,57 0 0,00 

10. 8. СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), 

Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић 

(ЖЗС)  

19.544 2,13 0 0,00 

11. 9. Бошко Обрадовић - Српски покрет ДВЕРИ - 

ПОКС - Милош Парандиловић - Патриотски 

блок за обнову Краљевине Србије  

30.898 3,37 4 3,64 

12. 10. РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД – 

АЛЕКСАНДАР БУХАНАЦ (СРПСКО РУСКИ 

ПОКРЕТ, СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА 

ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА) 

3.879 0,42 0 0,00 

 

  

2. Овај извештај објавити у „Службеном листу града Београда“ и на веб-презентацији Републичке 

изборне комисије. 

 

3. Овај извештај, непосредно по завршетку избора, доставити Министарству државне управе и 

локалне самоуправе. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 59. Закона о локалним изборима прописано је да изборна комисија у року од 96 часова од 

затварања бирачких места доноси и објављује за сва бирачка места укупан извештај о резултатима 

локалних избора који садржи: број бирача уписаних у бирачки списак, број бирача који је изашао на 

изборе, број бирача који су гласали, број неважећих гласачких листића, број важећих гласачких листића, 

број гласова који је добила свака изборна листа и број мандата који је добила свака изборна листа (став 

1.); да се број бирача који су гласали утврђује на основу броја гласачких листића који се налазе у 

гласачким кутијама (став 2.), да ако је поднето правно средство због неправилности током спровођења 

гласања на бирачком месту и ако је поднето правно средство против решења којим се констатује да се на 

бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, односно решења којим се поништава гласање на 

бирачком месту, рок за доношење и објављивање укупног извештаја о резултатима локалних избора 

рачуна се од дана када су изборној комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима 

(став 3.); да ако се на појединим бирачким местима спроводи поновно гласање, рок за доношење и 

објављивање укупног извештаја о резултатима локалних избора рачуна се од затварања бирачког места на 

којем је најкасније поновљено гласање односно од дана када су локалној изборној комисији достављене 

одлуке о свим евентуално поднетим правним средствима у вези са поновним гласањем (став 4.); да ако је 

поднет захтев да се изврши контрола записника о раду бирачког одбора по узорку, рок за доношење и 

објављивање укупног извештаја о резултатима локалних избора рачуна се од завршетка контроле 

записника о раду бирачког одбора (став 5.) и да против укупног извештаја о резултатима локалних избора 

подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор изборној комисији у року од 72 

часа од објављивања укупног извештаја на веб-презентацији (став 6.).  



Чланом 60. Закона о локалним изборима, прописано је да изборна комисија на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије објављује укупан извештај о резултатима локалних избора и резултате 

гласања за свако бирачко место (став 1.); да се укупан извештај о резултатима избора објављује на начин 

на који се објављују прописи јединице локалне самоуправе (став 2.) и да непосредно по завршетку 

избора, изборна комисија доставља министарству које је надлежно за локалну самоуправу укупан 

извештај о резултатима локалних избора (став 3.). 

Градска изборна комисија констатује да су се избори за одборнике Скупштине града Београда 

одржали 3. априла 2022. године на 1170 бирачких места у граду Београду, да су поновљени на четири 

бирачка места 16. априла 2022. године и на два бирачка места 21. априла 2022. године и да су Градској 

изборној комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима, односно да су протекли 

рокови за подношење правних средстава на одлуке Градске изборне комисије.  

 У складу са наведеним, стекли су се услови да у законом прописаном року Градска изборна 

комисија донесе и објави Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине града 

Београда. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против укупног извештаја о резултатима избора, подносилац 

проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Градској изборној комисији у року од 72 часа 

од објављивања овог укупног извештаја на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

Број: 013-704/22 

У Београду, 9. маја 2022. године 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

          

                ПРЕДСЕДНИК  

 

                          Зоран Лукић 


