
ВОЖДОВАЦ

На основу чл. 18. и 24. Закона о јединственом бирачком 
списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и ре-
шења Министарства правде и државне управе број 208-00-
23/2013-37/17-232 од 29. новембра 2013. године у 24.00 часа, 
Изборна комисија градске општине Вождовац на 16. седни-
ци одржаној 30. новембра 2013. године са почетком у 11.00 
часова донела је

ОДЛУКУ

О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАД-
СКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ

1. Укупан број бирача у градској општини Вождовац, на 
дан 29. новембра 2013. године је 157.090 бирача.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-121/2013, 30. новембра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с. р.

На основу чл. 18. и 24. Закона о јединственом бирачком 
списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и ре-
шења Министарства правде и државне управе број 208-00-
23/2013-37/17-232 од 29. новембра 2013. године у 24.00 часа, 
Изборна комисија градске општине Вождовац на 17. седни-
ци одржаној 30. новембра 2013. године са почетком у 13.45 
часова донела је

ОДЛУКУ

О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАД-
СКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ

1. Укупан број бирача у градској општини Вождовац, на 
дан 29. новембра 2013. године је 157.091 бирач.

2. Ставља се ван снаге Решење Изборне комисије град-
ске општине Вождовац I број 013-2-121/2013 од 30. новем-
бра 2013. године.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-124/2013, 30. новембра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с. р.

На основу члана 15. став 1. тач. 4. и 12. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11), Изборна комисија градске општине 
Вождовац, на седници одржаној 30. новембра 2013. године, 
са почетком у 11.30 часова донела је

ПРА ВИЛА
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБО-
РА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ВОЖДОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 15. ДЕЦЕМБАР 

2013. ГОДИНЕ
А. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(1) Овим правилима ближе се уређује рад бирачких од-

бора на спровођењу избора за Скупштину градске општи-
не Вождовац, образованих у складу са Упутством за спро-
вођење избора за Скупштину градске општине Вождовац 
расписаних за 15. децембар 2013. године („Службени лист 
града Београда”, број 48/13).

Члан 2.
(1) Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на би-

рачком месту, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља 
друге послове одређене законом и овим правилима.

(2) Бирачки одбор одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова.

(3) Рад бирачког одбора је јаван.
(4) Док је бирачко место отворено и док траје гласање, сви 

чланови бирачког одбора или њихови заменици морају да 
буду на бирачком месту или да се у томе наизменично смењују.

(5) Члановима бирачког одбора који су одређени да 
рукују спрејом с невидљивим мастилом, а гласају на дру-
гом бирачком месту, омогућује се да на њиховом бирачком 
месту гласају уз решење о именовању за члана бирачког од-
бора.
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Б. ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.
(1) Изборна комисија градске општине Вождовац (у 

даљем тексту: комисија), дужна је да до 12. децембра 2013. 
године у 24 часа преда бирачким одборима изборни мате-
ријал за спровођење избора расписаних за 15. децембар 
2013. године.

(2) Списак изборног материјала који се предаје сваком 
бирачком одбору за спровођење избора садржан је у запи-
снику о примопредаји изборног материјала на обрасцу који 
је прописала Комисија.

(3) Уз изборни материјал, сваком бирачком одбору обез-
беђује се: гласачка кутија, паравани за гласање, прибор за 
писање и друга средства од значаја за обезбеђење исправ-
ности гласања, по записнику о примопредаји изборног ма-
теријала који је прописала комисија.

В. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА

Члан 4.
(1) Дана 15. децембра 2013. године бирачки одбор се 

састаје у 06.00 часова на бирачком месту, да би се извршиле 
припреме за почетак гласања.

(2) Чланови бирачког одбора припремају почетак гла-
сања следећим редоследом: утврђују да ли је материјал за 
гласање исправан и потпун, уређују бирачко место и дого-
варају се о начину рада и подели задужења приликом спро-
вођења гласања.

а) Утврђивање потпуности и исправности изборног 
материјала

Члан 5.
(1) Примљени изборни материјал бирачки одбор упо-

ређује са стањем из записника о примопредаји изборног 
материјала и тако утврђује да ли је примљени материјал 
потпун и исправан.

(2) Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирач-
ки одбор то констатује у записнику о раду бирачког одбора 
и о томе одмах обавештава комисију.

б) Уређивање бирачког места

Члан 6.
Бирачки одбор уређује просторију за гласање тако да 

од улаза до гласачких кутија, места за обављање изборних 
радњи буду постављена следећим редоследом:

– место на коме члан бирачког одбора рукује УВ лампом;
– место на коме се утврђује идентитет бирача;
– место на коме се налази извод из бирачког списка;
– место на коме се уручујe гласачки листић;
– место на коме члан бирачког одбора рукује спрејом за 

обележавање прста бирача;
– паравани за гласање, који морају бити тако поставље-

ни да обезбеде тајност гласања;
– гласачка кутија за изборе за одборнике у скупштину 

градске општине.

Члан 7.
(1) Бирачки одбор проверава да ли су на бирачком месту 

и на 50 метара од бирачког места истакнути симболи под-
носилаца изборних листа, односно предлагача кандидата 
(политичких странака, страначких коалиција, група грађа-
на) и други пропагандни материјал.

(2) Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког 
места истакнут симбол подносиоца листе или пропагандни 
материјал, бирачки одбор га сам уклања или о потреби да се 
он уклони обавештава надлежну комуналну службу.

в) Договор о подели рада

Члан 8.
Чланови бирачког одбора договарају се о подели рада, 

при чему је најважније да се утврди који ће чланови, од-
носно заменици чланова, бити задужени за спровођење 
следећих радњи:

– руковање УВ лампом;
– утврђивање идентитета бирача;
–руковање изводом из бирачког списка за изборе за 

одборнике у скупштину градске општине;
– чување и уручивање гласачких листића за изборе за 

одборнике у скупштину градске општине;
– руковање спрејом за обележавање прста бирача;
– поучавање бирача о томе како се гласа.

Г. ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 9.
(1) Пошто обави припреме за спровођење гласања, би-

рачки одбор утврђује да гласање може да почне, и то кон-
статује у записнику о раду бирачког одбора.

(2) Бирачко место се отвара 15. децембра 2013. године у 
07.00 часова.

Провера исправности гласачке кутије

Члан 10.
(1) Провера исправности гласачке кутије врши се у при-

суству првог бирача који дође на бирачко место, а резултат 
провере уписује се у контролни лист за проверу исправно-
сти гласачке кутије.

(2) Поступак провере се обавља следећим редоследом:
– када на бирачко место приступи први бирач који није 

члан бирачког одбора (ни у сталном нити у проширеном 
саставу), бирачки одбор ће извршити проверу УВ лампом, 
утврдиће његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у из-
вод из бирачког списка;

– у присуству тог бирача бирачки одбор проверава да ли 
је гласачка кутија исправна и празна;

– попуњава се контролни лист, који потписују сви чла-
нови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирач-
ко место;

– у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у 
гласачку кутију, која се након тога затвара и печати јемстве-
ником и печатним воском;

– све извршене радње констатују се записником о раду 
бирачког одбора.

Члан 11.
Провера исправности гласачке кутије не може се врши-

ти у присуству бирача за кога је, након провере УВ лампом, 
утврђено да је гласао на другом бирачком месту, који нема 
важећу јавну исправу за утврђивање идентитета, или који 
није уписан у извод из бирачког списка.

Д. ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 12.
Када бирач дође на бирачко место, бирачки одбор је 

дужан да предузме следеће радње: проверу да ли је бирач 
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гласао на другом бирачком месту, утврђивање идентитета 
бирача, проверу да ли је бирач уписан у извод из бирачког 
списка, уручивање гласачког листића, обележавање бирача 
спрејом и поучавање бирача о начину гласања.

а) Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком 
месту

Члан 13.
(1) Када уђе на бирачко место, бирач прилази члану 

бирачког одбора са УВ лампом, који проверава да ли је ка-
жипрст десне руке бирача већ обележен невидљивим мас-
тилом.

(2) За случај да бирач нема кажипрст десне руке, прове-
рава се да ли су невидљивим мастилом обележени остали 
прсти десне руке, а ако бирач нема десну руку, проверава се 
да ли су невидљивим мастилом обележени прсти леве руке.

(3) Ако се након провере УВ лампом утврди да је бирач 
гласао на другом бирачком месту, он не може да гласа и ду-
жан је да без одлагања напусти бирачко место.

б) Утврђивање идентитета бирача

Члан 14.
(1) Пошто се утврди да бирач није гласао, он прилази 

следећем члану бирачког одбора, саопштава му своје име и 
презиме, предаје му обавештење о гласању и доказује свој 
идентитет. 

(2) Бирач који је уписан у извод из бирачког списка 
може да гласа и без обавештења о дану и времену одржа-
вања избора.

(3) Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом 
идентитету.

(4) Свој идентитет бирач доказује важећом личном кар-
том.

(5) Важећа лична карта је:
– лична карта на старом обрасцу издата пре 27. јану-

ара 2007. године, којој није истекао рок важења наведен у 
личној карти;

– лична карта на старом обрасцу издата након 27. јану-
ара 2007. године, у којој је као рок важења уписан датум „27. 
јули 2011. године”;

– лична карта издата на новом обрасцу, са контактним 
микроконтролером–чипом, којој није истекао рок важења 
наведен у личној карти;

– лична карта издата на новом обрасцу, без контактног 
микроконтролера–чипа, којој није истекао рок важења на-
веден у личној карти.

(6) Осим личном картом, свој идентитет бирач може да 
докаже и важећом путном исправом (пасошем), као и ва-
жећом возачком дозволом која садржи јединствени матич-
ни број грађана.

в) Утврђивање да ли је бирач уписан у изводе из бирач-
ког списка и уручивање гласачких листића

Члан 15.
(1) Када се утврди његов идентитет, бирач прилази чла-

ну бирачког одбора који је задужен за руковање изводом из 
бирачког списка за изборе за одборника Скупштине град-
ске општине Вождовац, који проналази бирача у изводу 
из бирачког списка и заокружује редни број испред имена 
бирача, а након тога се бирач потписује на одговарајућем 
месту у изводу из бирачког списка.

(2) Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му 
уручује гласачки листић за изборе за одборнике у Скупшти-
ну градске општине Вождовац. 

Члан 16.
(1) Бирачки одбор не сме вршити никаква дописивања 

или друге промене у изводу из бирачког списка.
(2) Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које 

није уписано у извод из бирачког списка. 

Члан 17.
(1) На изборима бирач може да гласа само једанпут.
(2) Ниједно лице не може добити више од једног гласа-

чког листића нити је допуштено да једно лице гласа уместо 
другог лица.

г) Употреба спреја

Члан 18.
(1) Тек када му се уручи гласачки листић, бирач прилази 

члану бирачког одбора који му специјалним спрејом обеле-
жава кажипрст десне руке испод корена нокта као знак да 
је гласао.

(2) Бирачу који нема кажипрст десне руке биће обеле-
жен следећи доступан прст удесно и коначно палац те руке, 
испод корена нокта.

(3) Бирачу који нема десну шаку, биће обележен ка-
жипрст леве руке, односно следећи доступан прст улево и 
коначно палац те руке, испод корена нокта.

(4) Ако није могуће да се тако обележе прсти бирача, 
обележавање се не обавља.

д) Попуњавање гласачког листића

Члан 19.
(1) Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за 

гласање пошто га члан бирачког одбора поучи о начину гла-
сања.

(2) Члан бирачког одбора ће посебно упозорити бирача:
– да може да гласа само за једну изборну листу, заокру-

живањем редног броја испред назива изборне листе или за-
окруживањем назива изборне листе;

– да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гла-
сање;

– да је гласање слободно и да нико нема право да спре-
чава или приморава бирача да гласа, да га позива на одго-
ворност због тога што јесте или није гласао или да тражи од 
бирача да се изјасни зашто је и за кога је гласао.

(3) Пошто попуни гласачи листић, бирач сâм пресавија 
гласачки листић тако да се не види како је гласао и ставља 
гласачки листић у гласачку кутиу, а затим напушта бирачко 
место.

(4) Бирачки одбор ће задужити члана или заменика 
члана да се стара о томе да бирач убаци гласачки листић у 
гласачку кутију, а у записник се уноси констатација о броју 
лица који нису убацили гласачки листић у гласачку кутију. 

Члан 20.
(1) Бирачки одбор је дужан да се стара о обезбеђивању 

тајности гласања.
(2) Бирачки одбор је дужан да организује гласање тако да 

нико не може видети како бирач попуњава гласачки листић.
(3) У просторији у којој се гласа може бити присутно 

само онолико бирача колико има места на којима је обез-
беђена тајност гласања.
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Ђ. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА СА ИНВА-
ЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА

а) Лице које није у стању да попуни гласачки листић

Члан 21.
(1) Бирач који не може сам да попуни гласачки листић 

(слепо, инвалидно или неписмено лице) има право да на 
бирачко место поведе лице које ће уместо њега попунити 
гласачки листић онако како му бирач одреди.

(2) Овакав начин гласања констатује се записницима о 
раду бирачког одбора.

(3) Бирачки одбор уноси у записнике о раду бирачког 
одбора податак о томе колико је бирача гласало на тај на-
чин.

б) Лице које није у стању да дође на бирачко место

Члан 22.
(1) Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту 

обавештава бирачки одбор најкасније до 11.00 часова на 
дан гласања, да жели да гласа.

(2) Пошто утврди да је такво лице уписано у извод из би-
рачког списка, председник бирачког одбора задужује три чла-
на бирачког одбора у проширеном саставу, који су представ-
ници подносилаца три различите изборне листе (повереници 
бирачког одбора) да спроведу гласање ван бирачког места.

(3) Повереници бирачког одбора одлазе код бирача, 
утврђују његов идентитет и врше проверу УВ лампом.

(4) Потом повереници бирачког одбора предају служ-
бени коверат у којем се налазе: гласачки листић, збирна 
изборна листа, потврда о изборном праву за гласање ван 
бирачког места и посебан коверат у који ће бити стављен 
попуњени гласачки листић.

(5) Након тога, повереници бирачког одбора специјал-
ним спрејом обележавају прст бирача, на начин утврђен 
чланом 18 ових правила.

(6) Пошто упознају бирача с начином гласања, повере-
ници бирачког одбора напуштају просторију у којој бирач 
гласа.

(7) Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом избор-
ном праву и ставља попуњен и пресавијен гласачки листић 
у посебан коверат који повереници бирачког одбора пред 
њим печате печатним воском.

(8) Тако запечаћен коверат бирач ставља заједно с 
потписаном потврдом о свом изборном праву у службени 
коверат који после тога повереници пред њим печате печат-
ним воском.

(9) Одмах по повратку на бирачко место, повереници 
бирачког одбора предају службени коверат бирачком одбо-
ру, који отвара службени коверат, потписану потврду о из-
борном праву и заокружује редни број под којим је бирач 
уписан у извод из бирачког списка.

(10) Затим бирачки одбор отвара запечаћени коверат и 
из њега вади пресавијени гласачки листић и убацује у гла-
сачку кутију.

(11) Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, 
сматра се да бирач није гласао, што се уноси у записник о 
раду бирачког одбора.

(12) Бирачки одбор уноси у записник о раду бирачког 
одбора податак о томе колико је бирача гласало ван бирач-
ког места, а уз остали изборни материјал у посебној ковер-
ти прилаже и све потписане потврде о изборном праву.

(13) Ако бирач који гласа ван бирачког места није у 
стању да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или 

неписмено лице), он може да гласа уз помоћ лица које сам 
одреди, на исти начин на који ту помоћ користе слепа, 
инвалидна или неписмена лица која гласају на бирачком 
месту.

(14) Гласање бирача ван бирачког места може се обавити 
само на подручју бирачког места.

Е. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 23.
(1) Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица 

која немају права и дужности у вези са спровођењем избора.
(2) На бирачком месту забрањено је коришћење мобил-

них телефона и других средстава веза и комуникација, као 
и фото-апарата и камера.

(3) На бирачком месту је забрањено да се, ван службене 
евиденције у изводима из бирачког списка, праве спискови 
бирача који су изашли на гласање (уписивањем имена или 
редног броја из извода из бирачког списка бирача који су 
изашли, или нису изашли на гласање).

(4) Изузетно, дозвољено је да чланови бирачког одбора 
који су задужени да рукују изводима из бирачког списка, 
уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде еви-
денцију о излазности бирача и да податке о излазности сао-
пштавају свим члановима бирачког одбора.

(5) Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана сматра се 
нарушавањем реда на бирачком месту.

Члан 24.
(1) Представници средстава јавног информисања могу 

да буду присутни на бирачком месту само ради припреме 
извештаја о току гласања на бирачком месту.

(2) Све време од отварања до затварања бирачког места, 
бирачки одбор обавештава Комисију о току гласања.

Члан 25.
(1) Бирачки одбор је дужан да одржава ред на бирачком 

месту.
(2) Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачки од-

бор може да прекине гласање док се ред не успостави. Раз-
лози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се 
у записнике о раду бирачког одбора.

(3) Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласа-
ње се продужава за онолико времена колико је прекид трајао.

Члан 26.
(1) Бирачки одбор је дужан да посматрачима којима је 

Комисија одобрила праћење избора, омогући несметано 
праћење сваке изборне радње и да у записницима о свом 
раду констатује њихово присуство.

(2) Бирачки одбор може да удаљи посматрача са бирачког 
места ако нарушава ред на бирачком месту, омета рад бирач-
ког одбора, а посебно ако на било који начин покуша да учес-
твује у раду бирачког одбора, што констатује у свом записни-
ку о раду бирачког одбора, уз навођење разлога за удаљавање.

Ж. ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА

Члан 27.
(1) Бирачко место се затвара у 20.00 часова.
(2) Бирачима који су се затекли на бирачком месту при-

ликом затварања бирачког места, омогућава се да гласају.
(3) Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра 

се бирач који се у 20.00 часова налази на бирачком месту 
или непосредно испред.
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(4) Бираче који се затекну на бирачком месту бирачки 
одбор обавештава да могу да гласају.

(5) Председник бирачког одбора дужан је да одреди чла-
на или заменика члана бирачког одбора који ће да утврди 
број бирача који су се затекли на бирачком месту, утврди 
редослед по коме они гласају, стане иза последњег затеченог 
бирача како би означио крај реда и сачека да гласају сви би-
рачи који су се затекли на бирачком месту.

З. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

а) Редослед утврђивања резултата избора

Члан 28.
(1) После затварања бирачког места бирачки одбор 

утврђује резултате гласања на бирачком месту.
(2) Утврђивању резултата гласања морају да присуствују 

сви чланови бирачког одбора или њихови заменици.

б) Поступак утврђивања резултата гласања

Члан 29.
Поступак утврђивања резултата гласања на изборима за 

одборнике Скупштине градске општине Вождовац спрово-
ди се на следећи начин:

1. пребројавају се неупотребљени гласачки листићи и 
стављају се у посебан коверат који се печати (рубрика 14. 
Записника о раду бирачког одбора);

2. пребројавају се бирачи уписани у извод из бирачког 
списка и тако утврђује укупан број уписаних бирача (ру-
брика 15. Записника о раду бирачког одбора). 

3. пребројавају се бирачи који су заокружени у изводу 
из бирачког списка и тако се утврђује број бирача који су 
гласали (рубрика 15.1. Записника о раду бирачког одбора);

4. отвара се гласачка кутија и проверава се да ли се у 
њој налази контролни лист за проверу исправности гласа-
чке кутије и резултат провере се уписује у Записник о раду 
бирачког одбора (рубрика 10). Контролни лист се ставља у 
посебан коверат који се печати;

5. пребројавају се сви гласачки листићи који су се нала-
зили у гласачкој кутији и тај број се уписује у рубрику 16. 
Записника о раду бирачког одбора;

6. гласачки листићи се разврставају на важеће и нева-
жеће;

7. пребројавају се неважећи гласачки листићи, стављају 
се у посебан коверат који се печати, а број неважећи гласа-
чких листића се уписује у рубрику 16.1. Записника о раду 
бирачког одбора, а на коверти се назначи ‚„неважећи лис-
тићи” и њихов број;

8. пребројавају се важећи гласачки листићи, а тај број се 
уписује у рубрику 16.2. Записника о раду бирачког одбора;

9. важећи гласачки листићи разврставају се по избор-
ним листама, утврђује се број гласова који је дат свакој 
изборној листи, који се уписује у рубрику 17. Записника о 
раду бирачког одбора;

10. сви важећи гласачки листићи стављају се у посебан 
коверат који се печати, а на коверти се назначи „важећи 
листићи” и њихов број.

в) Разликовање важећег и неважећег гласачког листића

Члан 30.
(1) Важећи гласачки листић јесте онај на коме је зао-

кружен један редни број испред назива изборне листе, као 

и гласачки листић који је попуњен на начин из којег се са 
сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао, на 
пример:

– ако је на гласачком листићу бирач заокружио или 
подвукао име и презиме првог кандидата на изборној листи;

– ако је на гласачком листићу бирач заокружио или 
подвукао назив или део назива једне изборне листе;

– ако је на гласачком листићу бирач истовремено зао-
кружио или подвукао редни број и назив изборне листе и 
име и презиме првог кандидата на истој изборној листи;

– ако је на гласачком листићу бирач заокружио или 
подвукао име једног носиоца изборне листе;

– ако је на гласачком листићу бирач заокружио или 
подвукао име првог кандидата на изборној листи и име јед-
ног носиоца исте изборне листе.

(2) Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласач-
ки листић, као и гласачки листић који је попуњен тако да се 
не може утврдити за коју је изборну листу бирач гласао, на 
пример:

– листић на коме је бирач заокружио или подвукао више 
од једног редног броја испред назива изборних листа;

– листић на коме је бирач заокружио или подвукао више 
од једног имена и презимена кандидата, односно више од 
једне изборне листе;

– листић на коме је бирач заокружио или подвукао више 
од једног носиоца изборне листе.

(3) Ако је листић попуњен на начин из кога се може по-
уздано утврдити за коју изборну листу је бирач гласао, он 
ће бити важећи упркос томе:

– што су на листићу исписани или исцртани коментари, 
пароле и друге поруке;

– што су други кандидати, односно друге изборне листе 
прецртане.

г) Попуњавање записника о раду бирачког одбора

Члан 31.
(1) Чим утврди резултате гласања, бирачки одбор чит-

ко попуњава записник о раду бирачког одбора у који, поред 
осталог, уписује: датум и место гласања; број и назив би-
рачког места; имена и презимена чланова бирачког одбора; 
број примљених гласачких листића; број неупотребљених 
гласачких листића; укупан број уписаних бирача; број би-
рача који су гласали; број бирача који су гласали ван бирач-
ког места; број бирача који су гласали уз помоћ другог лица; 
број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких 
листића; број гласова датих за сваку изборну листу.

(2) У записник о раду бирачког одбора уносе се и при-
медбе и мишљења чланова и заменика чланова бирачког 
одбора у сталном и проширеном саставу.

(3) Ако записник о раду бирачког одбора не потпишу 
сви чланови бирачког одбора, то се констатује у записнику 
о раду бирачког одбора и уз то се евентуално наводе и раз-
лози због којих записник није потписан.

Члан 32.
(1) Записник о раду бирачког одбора израђује се на про-

писаном обрасцу који се штампа у шест примерака.
(2) Први примерак записника о раду бирачког одбора 

доставља се комисији.
(3) Други примерак записника истиче се на бирачком 

месту на јавни увид.
(4) Преостала четири примерка записника се уручују 

представницима подносилаца изборних листа који су ос-
војили највећи број гласова на бирачком месту.
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И. ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О 
РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА

Члан 33.
Логичко-рачунска контрола Записника о раду бирачког 

одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гла-
сања за избор одборника обухвата: рачунско слагање пода-
така о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и 
гласачким листићима и рачунско слагање података о гласа-
чким листићима и гласовима.

а) Рачунско слагање података о бирачима

Члан 34.
(1) Укупан број бирача који су гласали на изборима за 

одборнике (рубрика15. 1. Записника о раду бирачког одбо-
ра) једнак је броју гласачких листића који се налазе у гласа-
чкој кутији.

(2) Укупан број бирача који су гласали (рубрика 15.1. 
записника о раду бирачког одбора) може бити једнак или 
мањи од броја бирача уписаних у изводу из бирачког списка 
(рубрика 15. Записника.)

б) Рачунско слагање података о бирачима и гласачким 
листићима

Члан 35.
(1) Укупан број гласачких листића који се налазе у гласа-

чкој кутији (рубрика 16. Записника о раду бирачког одбора 
на изборима за одборнике) једнак је или мањи од броја би-
рача који су гласали (рубрика 15.1. Записника).

(2) Број примљених гласачких листића (рубрика 13. За-
писника) једнак је збиру: броја неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 14. Записника) и броја бирача који су гла-
сали(15.1. Записника).

в) Рачунско слагање података о гласачким листићима и 
гласовима

Члан 36.
(1) Број гласачких листића који се налазе у гласачкој 

кутији (рубрика 16. Записника) једнак је збиру: броја нева-
жећих гласачких листића (рубрика 16.1. Записника) и броја 
важећих гласачких листића (рубрика 16.2. Записника).

(2) Број важећих гласачких листића (рубрика 16.2. Запи-
сника) једнак је збиру броја гласова које су добиле све из-
борне листе (табела у рубрици 17. Записника).

Ј. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ 
ГЛАСАЊА

Члан 37.
(1) Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, 

бирачки одбор без одлагања предаје у згради општине из-
борној комисији градске општине:

– први примерак Записника о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за из-
бор одборника;

– извод из бирачког списка;
– запечаћени коверат у којем је контролни лист за про-

веру исправности гласачке кутије;

– запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени 
гласачки листићи;

– запечаћени коверат у који су стављени неважећи гла-
сачки листићи;

– запечаћени коверат у који су стављени важећи гласач-
ки листићи;

– запечаћени коверат у који су стављене потписане по-
тврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.

(2) Извод из бирачког списка, први примерак Записника 
о раду бирачког одбора и запечаћени коверат са потписа-
ним потврдама о изборном праву за гласање ван бирачког 
места, бирачки одбор предаје одвојено од осталог изборног 
материјала, који се пакује у врећу за одлагање изборног ма-
теријала и тако предаје Изборној комисији. 

(3) Преостали материјал (УВ лампе, спреј, прибор за 
писање и др.) бирачки одбор предаје представнику Управе 
градске општине Вождовац.

(4) О примопредаји изборног материјала сачињава се за-
писник на прописаном обрасцу.

Члан 38.
(1) Приликом предаје изборног материјала, председник 

бирачког одбора је дужан да представнику Управе достави 
и евиденцију о присутности чланова и заменика чланова 
бирачког одбора на бирачком месту.

К. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.
Ова правила ступају на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Београда”.

Изборна комисија градске општине Вождовац
Број 013-2-120/13, 30. новембра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с. р.

ЗЕМУН

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 25. новембра 2013. године, на основу члана 4. став 2. Од-
луке о оснивању и издавању „Земунских новина” („Службе-
ни лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИ-
КА „ЗЕМУНСКИХ НОВИНА”

1. Разрешава се Маја Нинковић Ћорац, новинар и уред-
ник на ТВ, дужности главног и одговорног уредника „Зе-
мунских новина”, због преласка на другу дужност. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1011/2013-II/21, 25. новембра 2013. године

Председник 
Ненад Врањевац, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 21. маја 2013. године, на основу члана 13. става 3. 
Закона о локалној самуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), чл. 17. и 24. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и 
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обре-
новац („Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

ОДЛУКУ

О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СР-
БИЈА СА ОПШТИНАМА ВИШЕГРАД, РУДО, ЧАЈНИЧЕ, 
НОВО ГОРАЖДЕ, СОКОЛАЦ И РОГАТИЦА, РЕПУБЛИ-

КА СРПСКА

Члан 1.
Градска општина Обреновац Република Србија ус-

поставља пријатељске партнерске односе и сарадњу са 
општинaмa Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Горажде, Со-
колац и Рогатица, Република Српска, у циљу потврђивања 
добрих суседских, пријатељских и братских односа, промо-
висања економског, социјалног и културног развоја и дуго-
рочног повезивања својих грађана и институција. 

Члан 2.
Градска општина Обреновац ће потписати повељу о бра-

тимљењу и споразум о успостављању сарадње са општина-
ма Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Горажде, Соколац и Рога-
тица Република Српска. 

Повељу о братимљењу и споразум о сарадњи потписаће 
председник градске општине или лице које он овласти. 

Члан 3.
Братимљење и сарадња градске општине Обреновац, 

РС са општинама Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Гораж-
де, Соколац и Рогатица, Република Српска се успоставља 
у циљу непосредног дугорочног повезивања, проширења и 
унапређења сарадње у области привреде и економског раз-
воја, пољопривреде, трговине, туризма, културе, просвете 
и спорта, размене младих, здравствене заштите, заштите 
животне средине, локалне самоуправе и у другим области-
ма од заједничког интереса, а о сваком конкретном облику 
сарадње закључиће се посебан споразум. 

Члан 4.
Средства за спровођење пројеката од заједничког инте-

реса обезбедиће се у буџету градске општине Обреновац у 
складу са закљученим Споразумом о сарадњи.

Члан 5.
На ову одлуку добијена је сагласност Владе Републике 

Србије Решењем 05. број 016-6597/2013 од 9. августа 2013. 
године („Службени гласник РС”, број 72/13). 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-73, 21. маја 2013. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој се-
дници одржаној 4. новембра 2013. године на основу члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 25. 
Статута градске општине Сурчин („Службени лист града 
Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) а у складу са Одлуком 
Сталне конференције општина и градова о усвајању Етич-
ког кодекса понашања функционера локалне самоуправе од 
2007. године, донела је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Етички кодекс понашања функционера ло-
калне самоуправе у Србији. 

2. Саставни део ове одлуке је Етички кодекс понашања 
функционера локалне самоуправе.

3. Ова одлука је коначна. 

О б р а з л оже њ е

Стална конференција општина и градова усвојила је 
Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе 
и препоручила да га усвоје општине и градови. 

Веће градске општине Сурчин донело је закључак којим 
предлаже да Кодекс, у тексту како је дато усвоји Скупштина 
ове општине, на основу чега је и донета одлука као у диспо-
зитиву. 

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-340/2013, 4. новембра 2013. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.

Завод за заштиту споменика културе града Београда, Бе-
оград, Калемегдан 14 објављује 

ИСПРА ВКУ ОБА ВЕШТЕЊА

У „Службеном листу града Београда”, број 39, страна 20, 
од 30. августа 2013. Завод за заштиту споменика културе 
града Београда је објавио Обавештење о евидентирању до-
бара која уживају предходну заштиту. 

Овим путем се врши исправка Обавештења, тако да 
уместо:

Општина Стари град
Градитељски објекти: 
– Зграда представништва Првог дунавског паробродар-

ског друштва, Господар Јованова 33, Капетан Мишина 6а. 
треба да стоји: 
Општина Стари град Градитељски објекти: 
– Зграда представништва Првог дунавског паробродар-

ског друштва, Господар Јевремова 33, Капетан Мишина 6а. 
У осталом делу обавештење остаје непромењено. 

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број Р 3744/13, 17. октобра 2013. године

Директор
мр Милица Грозданић, с. р.
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Страна

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о објављивању укупног броја бирача у 

градској општини Вождовац I број 013-2-121/2013  –  1
Одлука о објављивању укупног броја бирача у 

градској општини Вождовац I број 013-2-124/2013  –  1
Правила о раду бирачких одбора за спровођење 

избора за одборнике Скупштине градске општине 
Вождовац, расписаних за 15. децембар 2013. године   1

ЗЕМУН
Решење о разрешењу главног и одговорног уред-

ника „Земунских новина”  – – – – – – – – – – – – – –  6

Страна

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о братимљењу и успостављању сарадње 

градске општине Обреновац, Република Србија са 
општинама Вишеград, Рудо, Чајниче, Ново Гораж-
де, Соколац и Рогатица, Република Српска– – – – –  7

СУРЧИН
Одлука о усвајању Етичког кодекса понашања 

функционера локалне самоуправе у Србији  – – – –  7

Исправке
Исправка Обавештења Завода за заштиту спо-

меника културе града Београда  – – – – – – – – – – –  7

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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