
 На основу члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Градска 

изборна комисија, на 31. седници, одржаној 14. априла 2022. године у 22.00 часа, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВНОГ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА  

НА КОЈИМА ЈЕ ПОНИШТЕНО ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ОДРЖАНИМ 3. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 
 1. ПОНАВЉА СЕ ГЛАСАЊЕ на изборима за одборнике Скупштине града Београда, 

одржаним 3. априла 2022. године, на бирачком месту за које је решењем Градске изборне комисије 

поништено гласање, и то: 

 1) на бирачком месту број 57 (MЗ "ВОЈВОДА ПУТНИК - 2") у Градској општини Звездара, 

на основу решења Градске изборне комисије, Број: 013-320/22 од 11. априла 2022. године.  

 2) на бирачком месту број 7 (ДУ "КАНАРИНАЦ") у Градској општини Раковица, на 

основу решења Градске изборне комисије, Број: 013-492/22 од 11. априла 2022. године; 

 2. Поновно гласање одржаће се у четвртак, 21. априла 2022. године, у времену од 7.00 до 

20.00 часова. 

 4. Одређује се да ће се поновно гласање обављати на истим бирачким местима на територији 

града Београда, одређеним Одлукама локалних изборних комисија градских општина Звездара и 

Раковица о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике, расписаним за 3. 

април 2022. године.  

 

 5. Градска изборна комисија ће за спровођење поновног гласања на бирачким местима из 

тачке 1. овог решења именовати председнике и чланове нових бирачких одбора и њихове заменике у 

сталном саставу у складу са нумеричким приказом који је саставни део овог решења и проширеном 

саставу у складу са Законом о локалним изборима. 

  

 6. Министарство државне управе и локалне самоуправе припремиће за спровођење поновног 

гласања оверене изводе из бирачког списка за бирачка места из тач. 1. овог решења и доставиће их 

Градској  изборној комисији до 18. априла 2022. године.  

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

остаје непромењен у односу на решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 

решења Министарства државне управе и локалне самоуправе, Број: 208-00-23/2022-28/69-101 од 

18.03.2022. године у 24.00 часа, којим је закључен део јединственог бирачког списка за подручје града 

Београда за избор одборника Скупштине града Београда одржаних дана 3. априла 2022. године и 

утврђен укупан број бирача за подручје града Београда на сваком бирачком месту.  

 

Укупан број бирача на бирачким местима на којима се одржавају поновни избори је 2.839, 

односно по бирачким местима укупан број бирача је:  

 

- на бирачком месту број 57 у Градској општини Звездара – 1.726 

- на бирачком месту број 7 у Градској општини Раковица – 1.113. 

 

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

гласање остаје непромењен у односу на Одлуку о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у 

граду Београду, број: 013-102/22 од 1. априла 2022. године.  

 

Коначан број бирача на бирачким местима на којима се одржавају поновни избори је 2.839, 

односно по бирачким местима коначан број бирача је:  

 

- на бирачком месту број 57 у Градској општини Звездара – 1.726 

- на бирачком месту број 7 у Градској општини Раковица – 1.113. 

 

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

радњи за гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине града Београда 21. априла 

2022. године, који чине саставни део овог решења, који су: 
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1) Гласачки листић за избор одборника Скупштине града Београда 21. април 2022. године – 

ГЛСГБ-1-2/22; 

2) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за гласање на поновним изборима за 

одборнике Скупштине града Београда – КЛСГБ – 1-2/22;  

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

Скупштине града Београда – СГБРГ-10-2/22; 

 4) Контролни формулар за проверу логичко-рачунске исправности резултата гласања на 

бирачком месту (Образац СГБРГ-1-2/22). 

 

10. Гласачки листићи за гласање бирача на поновним изборима штампаће се на српском језику, 

ћириличким писмом, у формату А4, на папиру лед сиве боје (CMYK 12,10,4) са садржином и изгледом 

према узорку који чини саставни део овог решења.  

 

11. За гласање бирача на поновним изборима штампаће се укупно 2.839 гласачких листића. 

 

12. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије за гласање на поновним изборима 

штампаће се на папиру кајсија боје (CMYK 0,15,25,0). 

 

13. За гласање бирача на поновним изборима, Одлука о утврђивању Збирне изборне листе, 

утврђена на 14. седници, одржаној 18. марта 2022. године у 23.30 часова и 16. седници, одржаној 22. 

марта 2022. године у 16.00 часова, број: 013-74/22, остаје на снази.  

 

14. Ову одлуку доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе, управама 

градских општина Звездара и Раковица и Јавном предузећу „Службени гласник“, ради штампања 

гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије. 

 

 15. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу града 

Београда“ и на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 013-670/22   

У Београду, 14. априла 2022. године 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                            Зоран Лукић 


