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Градоначелник града Београда, 20. марта 2012. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДВОДЕ” НА ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА СТВАРНИХ ТРОШКОВА У
ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ОВЛАШЋЕЊА
1. Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу
„Београдводе” из Београда на Одлуку о начину одређивања
стварних трошкова ЈВП „Београдводе” у поступку вршења
овлашћења, број 1325/3, коју је донео Управни одбор на V
седници ванседничког одлучивања, одржаној 12. марта
2012. године.
2. Решење и одлуку, након добијања сагласности оснивача, објавити у „Службеном листу града Београда”, а одлука
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-1471/12-Г, 20. марта 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
На основу члана 8. став 2. тачка 1) Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10), члана
16. тачка 10) Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05, 108/05–испр. и 123/07–др.закон), члана
24. став 1. тачка 21) Статута ЈВП „Београдводе” и члана 8.
став 5. Пословника о раду Управног одбора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Управни одбор ЈВП „Београдводе” из Београда, на V седници ванседничног одлучивања, одржаној 12. марта 2012. године, донео је следећу

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА СТВАРНИХ ТРОШКОВА
ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ” У ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин одређивања стварних
трошкова ЈВП „Београдводе” у поступку вршења овлашћења.

Цена 220 динара

Трошкови из става 1. овог члана односе се на издатке
учињене у оквиру обављања водне делатности ЈВП „Београдводе”, у поступку издавања мишљења за прибављање водних
услова, мишљења за прибављање сагласности на пројекат
експлоатације речног наноса, извештаја у поступку прибављања водних дозвола и потврда и осталих сагласности.
Члан 2.
Стварни трошкови ЈВП „Београдводе” у поступку издавања мишљења за прибављање водних услова, мишљења за
прибављање сагласности на пројекат експлоатације речног
наноса, извештаја у поступку прибављања водних дозвола
и потврда и осталих сагласности, утврђују се у зависности
од врсте водних објеката и сложености радова, које је потребно извести, цене часа рада запослених на обради захтева, као и броја часова неопходних за поступање по сваком
појединачном захтеву.
Члан 3.
Цена часа рада запослених на обради захтева у поступку
издавања мишљења за прибављање водних услова,
мишљења за прибављање сагласности на пројекат експлоатације речног наноса, извештаја у поступку прибављања
водних дозвола и потврда и осталих сагласности, утврђује
се за VII степен стручне спреме у износу од 2.204,00 динара/
час, у коју су урачунате и пратеће услуге запослених са нижим степеном стручне спреме (техничари, возачи, дактилограф-оператер, референт за водна акта и др.)
Број потребних часова рада запослених на обради захтева, утврђен је у табели 1, која је дата у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Изузетно од става 2. овог члана, број потребних часова рада запослених на обради захтева за посебно обимне и
сложене објекте и радове који нису приказани у табели 1,
одређује се помоћу коефицијента сложености (Ксл) из тебеле
2, која је дата у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Коефицијент сложености из претходног става овог члана представља процентуално увећање броја потребних часова рада из табеле 1, у зависности од сложености – укупног броја објеката и радова по појединачном захтеву.
Члан 4.
Стварни трошкови ЈВП „Београдводе” у вршењу овлашћења обрачунавају се применом формуле:
СТ=БС x ЈЦ x Ксл + БС x ЈЦ x Кпп (дин.)
где су :
СТ – стварни трошкови
БС – број потребних часова рада запослених на обради
захтева за издавање мишљења у поступку издавања водних
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услова, мишљења за сагласност на елаборат о експлоатацији
речног наноса, извештаја у поступку издавања водопривредних дозвола и потврда и осталих сагласности (табела 1)
ЈЦ – јединична цена рада запослених на обради захтева
за издавање мишљења у поступку издавања водопривредних услова, мишљења за сагласност на елаборат о експлоатацији речног наноса, извештаја у поступку издавања водопривредних дозвола и потврда и осталих сагласности
Ксл – коефицијент сложености (табела 2)
Кпп – коефицијент учешћа подручног предузећа
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности
надлежног органа града Београда, осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о начину одређивања стварних трошкова ЈВП „Београдводе” у поступку вршења јавних овлашћења објављена у 2011.
години („Службени лист града Београда”, број 31/11).
Управни одбор ЈВП „Београдводе”
Број 1325/3, 12. марта 2012. године
Председник
Борисав Милутиновић, с. р.

Градоначелник града Београда, 20. марта 2012. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДВОДЕ” НА ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО
ДУНАВА
1. Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу
„Београдводе” из Београда на Одлуку о допунама Одлуке о ценовнику услуга превоза преко Дунава, коју је донео
Управни одбор под бројем 1325/1 на седници одржаној 12.
марта 2012. године.

26. март 2012.

2. Решење и одлуку, након добијања сагласности оснивача, објавити у „Службеном листу града Београда”, а одлука
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-1470/12-Г, 20. марта 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05–испр. и 123/07–
др.закон), члана 24. став 1. тачка 10.) Статута ЈВП „Београдводе” из Београда и члана 8. став 5. Пословника о раду
Управног одбора ЈВП „Београдводе”, Управни одбор Јавног
водопривредног предузећа „Београдводе” из Београда, на
V седници ванседничног одлучивања, одржаној 12. марта
2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУНАВА
1. У Одлуци о ценовнику услуга превоза преко Дунава
(„Службени лист града Београда”, бр. 2/12 и 5/12–испр.),
врше се допуне ценовника услуга превоза преко Дунава, у
табеларном делу, тако да се додаје:
Опис

Цена са ПДВ-ом

Повратна карта - трактор са возачем

500,00

Повратна карта – трактор са возачем и тракторска приколица

600,00

2. Повратна карта (превоз у оба смера) важи само за
позиције из става 1. ове одлуке.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности надлежног органа града Београда, осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈВП „Београдводе”
Број 1325/1, 12. марта 2012. године
Председник
Борисав Милутиновић, с. р.

26. март 2012.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Заменик председника градске општине Вождовац на основу члана 55. Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 36/10)
доноси

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА I БРОЈ 020-4/2012 ОД 10. ФЕБРУАРА
2012. ГОДИНЕ
Члан 1.
Поништава се Одлука о измени одлуке о накнадама
и другим примањима одборника у Скупштини градске
општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица I број 020-4/2012 од 10. фебруара 2012. године која је објављена у „Службеном листу града Београда”,
број 6/12.
Одлука из става 1. овог члана не производи правно
дејство почев од дана доношења.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Заменик председника градске општине Вождовац
I Број: 020-5/2012, од 12. марта 2012. године
Заменик председника
Драган Човић, с. р.

БАРАЈЕВО
Општинска изборна комисија општине Барајево на седници одржаној 16. марта 2012. године, на основу чл.15. и 58.
Закона о локалним иборима („Службени гласник РС”, бр.
129/2007 и 54/2011), члана 80. став 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/2008 и 6/2010),
члана 18. став 2. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/2008 и 17/2010), а сходном применом члана 34. став 2. Закона о избору народних
посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/2000, 18/2004 и
36/2011), донела је

ПО С ЛОВНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим пословником уређује се организација, начина
рада и одлучивања Општинске изборне комисије општине
Барајево (у даљем тексту: ОИК), као и друга питања од значаја за рад ОИК-а.
2. Седиште ОИК-а је у Барајеву, у згради Скупштине
градске општине Барајево, Улица светосавска бр. 2.
3. ОИК у свом раду користи печат и штамбиљ.

4. Печат је округлог облика, пречника 32 mm, у средини
печата је грб Републике Србије. По спољном ободу печата
уписан је текст: „Република Србија”. У следећем унутрашњем кругу уписан је текст: „Град Београд–Градска општина Барајево”, а у следећем унутрашњем кругу: „ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА”.
5. Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст:
у првом реду „Република Србија”, у другом реду: „Град
Београд–Градска општина Барајево”, у трећем реду:
„ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА”, у четвртом реду:
„Број” и простор (линија) за број предмета и: „Датум и час”
и простор (линија) за датум и час пријема и у петом реду:
„Барајево, Светосавска 2”.
6. Текст печата и штамбиља исписан је ћириличким
писмом.
7. Председник ОИК-а стара се о чувању и руковању печата и штамбиља ОИК-а.
II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОИК-а
8. ОИК ради и одлучује на седницама.
9. ОИК чине председник и чланови у сталном и проширеном саставу.
10. ОИК у сталном саставу чине: председник и шест
чланова које је именовала Скупштина градске општине Барајево (а предлог одборничких група у Скупштини градске
општине Барајево сразмерно броју одборника), а у проширеном саставу по један опуномоћни представник подносиоца изборне листе који предложи две трећине кандидата од
укупног броја одборника који се бира за избор одборника у
Скупштину градске општине Барајево (подносилац изборне листе који предложи 22 кандидата за одборнике).
11. ОИК има секретара кога је именовала Скупштина
градске општине Барајево и који учествује у раду ОИК-а
без права одлучивања.
12. Председник и чланови ОИК-а у сталном и проширеном саставу и секретар ОИК-а имају заменике.
13. Заменици лица из ст. 1. и 2. ове тачке имају иста права и одговорности као и чланови када их замењују.
14. Седницама ОИК-а, посебно када се утврђују резултати избора (по достављању изборног материјала од стране
бирачких одбора) може присуствовати и један представник
Завода за информатику и статистику града Београда, који
учествује у раду ОИК-а без права одлучивања.
15. ОИК даном проглашења изборне листе истовремено
решењем утврђује који подносилац изборне листе за избор
одборника у Скупштину градске општине Барајево испуњава услове за одређивање својих представника у проширени
састав овог органа.
16. Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе, ОИК
доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од
доношења решења.
17. ОИК утврђује проширени састав ОИК-а у року од 24
часа (члан 14. став 9. Закона о локалним изборима), од достављања обавештења о одређивању опуномоћеног представника предлагача изборне листе у ОИК-у. ОИК именује бирачке
одборе најкасније десет дана пре дана оредђеног за одржавање избора, а уколико се истовремено одржавају парламентарни, председнички или градски избори прослеђује неопходне податке и обавештења РИК-у или ГИК-у. Ако предлагач
изборне листе не одреди своје опуномоћене представнике у
изборним органима најкасније пет дана пре дана одржавања
избора (најкасније до 30. априла 2012. године) ОИК и бирачки одбори настављају да раде и да пуноважно одлучују без
представника те изборне листе (члана 14. став 10. у вези са
чланом 16. став 3. Закона о локалним изборима).
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18. Ради проучавања појединих питања из свог делокруга и обављања појединих изборних радњи ОИК образује
радне групе из реда својих чланова.
19. У радне групе могу да буду укључени запослени у Управи градске општине Барајево ради пружања стручне помоћи у сарадњи са начелником те управе.
20. Одлуком о образовању радне групе утврђује се њен
састав и задаци.
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И
ЧЛАНОВА ОИК-а
21. Председник ОИК-а: представља ОИК, сазива седнице
ОИК-а, потписује акте које доноси ОИК, стара се о томе да
ОИК своје послове обавља у складу са прописима и благовремено, стара се о примени овог пословника и обавља и друге
послове утврђене прописимима (тачка 24. овог пословника)
22. Заменик председника ОИК-а обавља дужности председника ОИК-а у случају његове одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за
које га председник ОИК-а овласти.
23. Чланови ОИК-а имају право и обавезу: да редовно
присуствују седницама ОИК-а, да учествују у расправи о
питањима која су на дневном реду седнице ОИК-а и гласају
о сваком предлогу о коме се одлучује на седници и да обављају све дужности утврђене прописима и задатке одређене
од стране ОИК-а.
24. Секретар ОИК-а: припрема седнице ОИК-а, координира рад чланова и заменика чланова ОИК-а, помаже
председнику ОИК-а у обављању послова из његове надлежности, припрема нацрте аката које доноси ОИК и обавља и
друге послове из делокруга ОИК-а.
IV. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
25. ОИК у оквиру надлежности утврђених законом и
другим прописима (Законом о локалним изборима, Законом о јединственом бирачком списку, одредбама Закона о
избору народних посланика наведених у члану 58. Закона
о локалним изборима, Законом о оверавању потписа рукописа и преписа, Статутом града Београда, Статутом градске
општине Барајево, Упутством за спровођење закона о избору народних посланика које доноси Републичка изборна комисија након расписивања избора за Народну Скупштину,
одлукама Републичке изборне комисије и Градске изборне
комисије града Београда у случају истовременог одржавања
парламентарних избора, избора за одборнике у Скупштину
града Београда и избора за одборнике у Скупштину градске
општине Барајево, Правилником о накнади за оверу потписа бирача који подржава изборну листу за избор одборника, Упутством о облику и димензијама гласачке кутије и
Упутством за спровођење избора одборника у Скупштину
градске општине Барајево):
– доноси пословник о раду ОИК-а,
– стара се о законитом спровођењу избора за одборнике
у Скупштину градске општине Барајево,
– одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима,
– одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
осим када то у складу са прописима чине Републичка изборна комисија или Градска изборна комисија у случају истовременог одржавања избора које спроводе,
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– даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника,
– прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора,
– утврђује да ли су изборне листе поднете у складу са
прописима,
– проглашава изборне листе,
– утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима,
– утврђује и објављује укупне резултате избора,
– подноси извештај Скупштини градске општине Барајево,
– доставља Заводу за информатику и статистику града
Београда податке о спровођењу и резултатима избора, непосредно по завршетку избора,
– доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора
за одборнике у Скупштину градске општине Барајево, непосредно по завршетку избора,
– предузима послове по налогу и у складу са прописима
Републичке изборне комисије и Градске изборне комисије,
– обавља и друге послове одређене прописима.
V. НАЧИН РАДА
26. ОИК ради у сталном и у проширеном саставу.
27. ОИК ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента када је ОИК утврдила резултате избора за одборнике у
Скупштину Градске општине Барајево и ове резултате објавила у „Службеном листу града Београда”.
28. ОИК је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
29. Рад ОИК-а је јаван.
30. ОИК ради у седницама. Седнице ОИК-а се одржавају
у седишту ОИК-а у просторијама које одреди председник
ОИК-а.
31. Седницу ОИК-а сазива председник ОИК-а, на своју
иницијативу или обавезно, у захтеваном року, кад то предложи најмање једна трећина чланова ОИК-а.
32. У раду ОИК-а учествују: председник, чланови и секретар ОИК-а и њихови заменици.
33. Позиви за седницу ОИК-а, са предлогом дневног
реда, достављају се члановима ОИК-а и њиховим заменицима, по правилу у писаном облику и са довољно времена
да се припреме за седницу, уколико је то могуће, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин. Чланови ОИК-а и њихови заменици су
дужни увек да се одазову позиву на седницу без обзира на
начин на који је сазвана.
34. Уколико се позив за седницу доставља телефоном,
на захтев чланова ОИК-а, председник ОИК-а је дужан да то
образложи пре седнице.
35. ОИК ради у пуном саставу, али седница може да се
одржи ако јој присуствује већина чланова, односно њихових
заменика у сталном и проширеном саставу. Седницом ОИКа председава председник, у случају да мора да напусти седницу председавање преузима заменик председника, а уколико и
он није присутан онда члан ОИК-а кога одреди председник
(по правилу најстари члан ОИК-а). У записник са седнице
се уносе подаци о промени председавајућег и потписује га
председавајући који је присутан на крају седнице.

26. март 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

36. Председник отвара седницу, констатује ко од чланова и заменика чланова присуствује седници и ко од њих
има право да учествује у гласању приликом усвајања одлука
које доноси ОИК. На седници се најпре усваја записник са
претходне седнице а примедбе на записник може да изнесе сваки члан и заменик члана. О примедбама на записник
се одлучује редом како су поднете а након тога председавајући ставља на гласање записник у предложеном тексту
и са усвојеним примедбама. Усвојени записник потписује
председавајући седнице. ОИК затим утврђује дневни ред, а
право да предложи измену денвног реда имају председник,
секретар, чланови и њихови заменици. ОИК усваја предложени дневни ред и приступа се раду редом по утврђеним
тачкама дневног реда. У случају потребе председавајући
може да предложи да се промени редослед питања о којима
се расправља на седници. Председник, секретар, чланови и
њихови заменици могу да предложе да се време излагања
ограничи на 5 минута.
37. У расправи на седници ОИК-а могу да учествују
председник, секретар, чланови и њихови заменици и друга
присутна лица уколико им председник да реч.
38. ОИК доноси одлуке већином од укупног броја чланова.
39. Председник ОИК-а по правилу даје предлоге одлука
које доноси ОИК.
40. Одлуку може предложити и сваки члан, односно заменик члана ОИК-а.
41. Нацрте одлука које доноси ОИК по правилу припрема секретар ОИК-а или његов заменик.
42. Председник или секретар упознаје ОИК са предлогом одлуке пре отварања расправе.
43. ОИК прецизно утврђује задатке које добијају радне
групе (тач. 17, 18. и 19. овог пословника).
44. ОИК обезбеђује јавност рада омогућавањем присуства представника јавног информисања, давањем саопштења и одређивањем конференција за штампу.
45. ОИК објављује у „Службеном листу града Београда” опште акте које доноси (Упутсво за спровођење избора одборника у Скупштину градске опоштине Барајево,
Пословник о раду ОИК-а и др.), а о свом раду обавештава
јавност и путем средстава јавног информисања и путем интернета.
46. Саопштења за јавност дају председник, секретар или
члан (односно заменик члана) кога одреди ОИК.
47. Секретар је овлашћен да даје изјаве о техничким питањима рада ОИК-а и спровођења избора.
48. Лица овлашћена за поступање по захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја су председник и
секретар.
49. О захтвима за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на изборни материјал одлучује ОИК.
VI. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА И ЖАЛБАМА
50. Приговор ОИК-у се подноси у писаној форми са потребним доказима.
51. О приговорима који су упућени ОИК-у секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе ОИК-а,
најкасније у року од 24 часа од часа подношења приговора,
стручно мишљење о начину решавања приговора и сачиниће нацрт решења, закључка или одлуке.
52. Стручно мишљење из претходног става обухвата
садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог
како га треба решити.
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53. Решење по приговору ОИК доноси у року од 48 часова од пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора.
54. Кад је против решења ОИК-а по приговору поднета жалба, дужност ОИК-а је да надлежном Управном суду
у Београду достави одмах, а најкасније у року од 12 часова
све потребне податке и списе за одлучивање.
55. У поступку по приговорима, у питањима која нису
изричито уређена Законом о локалним изборима, одредбама Закона о избору народних посланика које се сходно примењују и Законом о финансирању политичких странака,
ОИК сходно примењује одредбе Закона о општем управном
поступку.
VII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД ОИК-а
56. Средства за рад органа за спровођење избора (ОИКа и бирачких одбора), изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора обезбеђују се у буџету Градске општине
Барајево.
57. Чланови ОИК-а и бирачких одбора, и њихови заменици имају право на накнаду за рад у ОИК-у, као и лица ангажована од стране ОИК-а, у висини коју одреди ОИК посебном одлуком, у висини одобрених средствима.
58. Налогодавци за исплату средстава из тачке 1. и 2.
јесу председник и секретар ОИК-а.
59. Општинска управа Градске општине Барајево обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ ОИКу у складу са Законом и одлуком о општинској управи.
VIII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ ОИК-а
60. На седници ОИК-а води се записник путем одговарајућег уређаја за снимање звука, а затим се израђује у писаном облику и припрема за наредну седницу за усвајање
у битним елементима за рад ОИК-а, о чему се стара члан
ОИК-а кога одреди председник ОИК-а или секретар ОИК-а.
61. Записник са седнице потписује председник ОИК-а и
чува се трајно.
62. Пре усвајања записник се може користити само по
одобрењу председника и секретара ОИК-а.
63. ОИК обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом.
64. ОИК води попис аката.
65. Изборни материјал чува се у складу са одредбама
главе XIV Упутства за спровођење избора у Скупштину
градске општине Барајево.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
66. Питања која се односе на рад ОИК-а, а која нису
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или
закључком ОИК-а у складу са законом и одредбама овог
пословника.
67 Овај пословник ступа на снагу даном објављивања а
објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
68. Даном ступања на снагу овог пословника престаје
да важи Пословник о раду Општинске изборне комисије
општине Барајево („Службени лист града Београда” број
5/2008).
Општинска изборна комисија општине Барајево
Број 013-2-6 /2012, 16. марта 2012. године
Председник
Ивица Јанковић, с. р.
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Општинска изборна комисија општине Барајево (у
даљем тексту: ОИК) на трећој седници одржаној 16. марта
2012. године, на основу члана 15. став 1, тач. 1. и 5, и став
2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/2007 и 54/2011), члана 80. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/2008 и 6/2010)
и члана 18. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/2008 и 17/2010), сходном
применом одредаба: Закона о избору народних посланика
(„Службени гласник РС”, бр. 35/2000, 18/2004 и 36/2011)
наведених у члану 58. Закона о локалним изборима и одредаба Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика које доноси Републичка изборна комисија (РИК), а у складу са Законом о јединственом бирачком
списку („Службени гласник РС”, бр. 104/2009 и 99/2011) и
Упутсвом за спровођење Закона о јединственом бирачком
списку („Службени гласник РС”, број 36/2012, утврдила је

У ПУ Т С ТВ О
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
ОДБОРНИКА
У
СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО СА ОБРАСЦИМА
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Овим упутством прописују се начин утврђивања и објављивања броја бирача и кандидовање, стандарди за изборни материјал, начин спровођења појединих изборних
радњи, начин припреме и примопредаје изборног материјала, обрасци за спровођење појединих изборних радњи,
уређење бирачких места и друга питања од значаја за спровођење прописа о избору одборника у Скупштину Градске
општине Барајево.
II. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ БРОЈА БИРАЧА И
КАНДИДОВАЊЕ
1. Сагласно члану 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу (у даљем тексту:
министарство) решењем закључује јединствени бирачки
списак за територију Републике Србије 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора и у решењу утврђује укупан
број бирача у Републици Србији, јединицама локалне самоуправе (Граду Београду) и на сваком бирачком месту, односно до 20. априла 2012. године до 24 часа. Министарство
припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка за
свако бирачко место на територији Градске општине Барајево и доставља их ОИК-у у року од 24 часа од часа од када је
донело решење о закључењу бирачког списка (члан 19. ст. 1.
и 4. Закона о јединственом бирачком списку).
2. Сагласно члану 20. Закона о јединственом бирачком
списку Министарство доставља Републичкој изборној комисији (РИК) сва решења на којима се заснивају промене
у бирачком списку од закључења бирачког списка све до
72 часа до дана избора, а РИК узима у обзир само решења
која су достављена до 48 часова пре дана избора и на основу
њих утврђује укупан број бирача у Републици Србији, јединицама локалне самоуправе (граду Београду) и укупан број
бирача на сваком бирачком месту.
3. На основу укупног броја бирача за свако бирачко
место на територији ГО Барајево који утврђује РИК, ОИК
утврђује УКУПАН БРОЈ БИРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО.
4. КАНДИДОВАЊЕ: Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака, као и групе грађана чије

26. март 2012.

изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи (у
даљем тексту: предлагач). Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја
одборника који се бира (најмање 11 кандидата од укупно 33
одборника колико се бира).
5. У име политичке странке или групе грађана, предлог
изборне листе може поднети само једно лице које је политичка странка или група грађана овластила.
6. У име коалиције странака, предлог изборне листе
могу поднети највише два овлашћена лица.
7. Изборна листа доставља се ОИК-у најкасније 15 дана
пре дана одређеног за одржавање избора (најкасније до 20.
април 2012. године, до 24 часа).
8. Уз изборну листу ОИК-у се доставља следећа документација:
– потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено име и презиме, датум
рођења, занимање и јединствени матични број кандидата;
– писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;
– потврда о пребивалишту кандидата;
– писмена сагласност носиоца листе;
– овлашћење/а лица које/а подноси/е изборну листу;
– уверење о држављанству;
– потписи бирача који су подржали одређену изборну
листу;
– ако изборну листу подноси коалиција странака онда и
коалициони споразум (тачка 18.);
– ако изборну листу подноси група грађана онда и писмени споразум који садржи податке из тачке 19.
9. Према одредби члана 19. став 3. Закона о локалним
изборима, за потврду о изборном праву, потврду о пребивалишту и уверење о држављанству не плаћа се такса.
10. Уколико је у уверењу о држављанству, кандидата који
је женског пола, уписано девојачко презиме, такво уверење
ће се прихватити уз одговарајући извод из матичне књиге
венчаних.
11. Једно лице може бити кандидат за одборника само на
једној изборној листи.
12. Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.
13. На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако
до краја листе) мора бити најмање по један кандидат – припадних оног пола који је мање заступљен на листи. У супротном ће се сматрати да листа садржи недостатке за проглашење изборне листе, а предлагач ће бити позван у складу
са Законом о локалним изборима, да отклони недостатке са
листе. Уколико предлагач не отклони те недостатке ОИК ће
решењем одбити проглашење изборне листе.
14. Кад по доношењу решења о проглашењу изборне листе кандидат буде правноснажном судском одлуком лишен
пословне способности, изгуби држављанство Републике
Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи његова
смрт, подносилац изборне листе губи право да предложи
новог кандидата. Уколико подносилац изборне листе ипак
предложи новог кандидата, тај предлог ће ОИК одбити решењем.
15. Подносилац изборне листе може повући листу најдоцније до дана утврђивања збирне изборне листе (најкасније
до 25. априла 2012. године, до 24 часа).
16. Повлачењем изборне листе престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење
избора, као и сва права која му у том својству по одредбама
Закона о локалним изборима припадају. То значи, уколико
исти предлагач подносе нови предлог исте, или другачије

26. март 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

изборне листе, до рока утврђеног Законом о локалним изборима и овим упутством (најкасније 15 дана пре дана
одређеног за гласање, односно најкасније до 20.04. 2012.
године, до 2400 часа), поступак кандидовања се одвија од
почетка и сва напред прописана документација се поново
прибавља (прописана тачком 8. овог упуства).
17. Назив изборне листе одређује се према називу политичке странке која подноси листу, а у назив се може укључити име и презиме лица које политичка странка одреди
као носиоца изборне листе.
18. Назив изборне листе коју подноси коалиција регистрованих политичких странака одређује се споразумом тих
странака. Осим назива споразум садржи и податке о носиоцу изборне листе и лицу/има (највише два лица) овлашћеном/им да поднесу изборну листу.
19. Назив изборне листе коју подноси група грађана се
одређује у писменом споразуму о образовању групе грађана
за изборе за одборнике у Скупштину градске општине Барајево расписане за 06.05. 2012. године. Наведени писмени
споразум се доставља ОИК-у уз осталу документацију која
се предаје уз изборну листу, а садржи податке и о лицу које
је овлашћено за подношење изборне листе. Уз назив изборне листе групе грађана подносилац одређује ближу ознаку
те листе, а у назив се може укључити име и презиме лица
које група грађана одреди као носиоца изборне листе.
20. Лице одређено као носилац изборне листе може бити
кандидат за одборника.
21. ОИК прописује облик и садржај обрасца за потпис
бирача који подржавају изборну листу и ставља га на располагање учесницима у изборима у прописаном року (у
року од три дана од дана расписивања избора, најкасније до
16. марта 2012. године, до 2400 часа).
22. Бирач може својим потписом подржати изборну
листу само једног предлагача.
23. Потпис којим бирач подржава изборну листу мора
бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број 39/93).
Према том закону оверу потписа обавља суд или општинска управа као поверене послове. Оверавање врши службено лице одређено решењем суда или надлежног Одељења
за општу управу-Управе градске општине Барајево или надлежне организационе јединице друге општинске, односно
градске управе (на основу одлуке која уређује организацију
конкретне општинске односно градске управе). За доказ аутентичности потписа, потребно је у смислу одредби Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа: 1. да се бирач
потпише у одговарајућу рубрику обрасца за потпис бирача
који подржавају изборну листу или 2. да бирач већ стављен
потпис на том обрасцу призна за свој, што важи и у случају
стављања отиска прста када је реч о бирачу који је неписмен. С тим да у случају када је бирач неписмен или слеп надлежно службено лице које врши оверу мора бирачу прочитати назив листе коју подржава својим потписом. Када се
оверава потпис или отисак прста глувих који не знају читати, бирачу се мора помоћу тумача прочитати назив листе
коју подржава својим потписом. Потврду о овери потписа и
рукописа ставља надлежно службено лице које врши оверу
на предвиђено место у обрасцу за потпис бирача који подржавају изборну листу.
24. У складу са чланом 2. Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор
одборника („Службени гласник РС”, број 21/2008), за оверу потписа бирача који подржава изборну листу за избор
одборника плаћа се накнада у висини од 50 динара.

Број 14 – 7

III. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
25. Изборни материјал – гласачка кутија и гласачки листић, израђује се према прописаним стандардима.
1. Гласачка кутија
26. Гласачка кутија израђује се сходно одредбама Упутства о облику и димензијама гласачке кутије („Службени
гласник РС”, број 42/2000).
27. Према том упутству Гласачка кутија има облик
квадра, димензија: ширина 35, дужина 50 и висина 60 cm, са
могућим одступањем од 30% зависно од броја бирача према
изводима из бирачког списка за одређено бирачко место.
28. Гласачка кутија на свом горњем делу целом дужином
и ширином има покретни поклопац који се ужљебљује целом дужином, у горњем делу гласачке кутије.
29. По дужини покретног дела поклопца, на средњем
делу налази се отвор дужине 20 и ширине 1 cm који служи
за убацивање гласачких листића.
30. На левој и десној страни покретног поклопца и основног дела гласачке кутије, на удаљености 3–5 cm налазе се по
два отвора кружног облика пречника 0,5-1 cm. Кроз кружне
отворе на поклопцу и основном делу кутије провлачи се канап који се везује и печати од стране бирачког одбора.
31. Гласачка кутија израђује се од провидног чврстог материјала који обезбеђује сигурност гласачких листића и тајност гласања (плексиглас, клирит, пластика и други слични
материјал).
32. По правилу се, због економичности поступка избора, користе гласачке кутије које су сачуване приликом раније одржаних избора.
2. Гласачки листић
33. Гласачки листићи за избор одборника у Скупштину
градске општине Барајево штампају се по правилу на територији градске општине Барајево или у граду Београду, у
штампарији коју посебном одлуком одреди ОИК.
34. Гласачки листићи штампају се на хартији заштићеној
воденим жигом.
35. Гласачки листићи штампају се на једном месту.
36. Гласачки листић садржи: 1) редни број који се ставља испред назива изборне листе; 2) називе изборних листа, према редоследу утврђеном на збирној листи, са личним
именом првог кандидата са листе; 3) напомену да се гласа
само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја
испред назива те листе или назива листе.
37. ОИК утврђује број гласачких листића који ће да се
штампа према броју бирача уписаних у изводе из јединственог бирачког списка на свим бирачким местима на територији градске општине Барајево, као и облик и изглед гласачких листића. Боју гласачких листића ОИК ће утврдити
посебном одлуком.
38. ОИК контролише штампање гласачких листића преко својих одређених чланова и обезбеђује јавност рада при
штампању.
39. Након штампања ОИК оверава гласачке листиће печатом ОИК-а.
40. ОИК благовремено обавештава подносиоце изборних листа о њиховом праву да присуствују штампању,
бројању, оверавању, паковању и достави гласачких листића,
као и о месту и времену тих радњи.
41. Овлашћена лица која, у складу са законом и овим
упутством, присуствују штампању могу да се непосредно
увере у текст одштампаног листића, као и у број листића
спакованих у пакете за доставу бирачким одборима.
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42. Овлашћена лица могу да се увере у безбедност депоновања гласачких листића, својим присуством у просторији
где се они чувају, односно испред одређеног простора прописно обезбеђеног за чување.
43. Овлашћена лица могу да присуствују уручивању гласачких листића од почетка па све до завршетка примопредаје и да непосредно остварују увид у исправност паковања,
пребројавања гласачких листића, као и у овлашћења лица
која их преузимају.
44. ОИК пре почетка штампања гласачких листића
утврђује број резервних гласачких листића који не може
бити већи од 0,3% и о томе обавештава јавност објављујући
решење о броју резервних гласачких листића на огласној
табли у општини и на огласним таблама на бирачким местима.
45. У случају понављања гласања, на два или више бирачких места, ОИК може посебном одлуком одредити да се
гласачки листићи штампају у различитој боји за свако бирачко место у складу са овим упутством.
IV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
46. За спровођење појединих изборних радњи у
поступку избора одборника у Скупштину Градске општине
Барајево, користиће се обрасци одштампани уз ово упутство (Обрасци ИЗОуСГОБ -1/2012 до ИЗОуСГОБ-21/2012)
који чине његов саставни део.
47. Образац СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО НА ИЗБОРИМА ИЗОуСГОБ, подносилац изборне листе је дужан да достави и у дигиталној
форми (CD) на прописаном обрасцу у Word-у. Ради лакше
провере података радна група коју ће образовати ОИК ће
податке достављене у дигиталној форми из наведеног обрасца уносити у образац који је мејлом доставио Градски завод
за информатику и статистику „Списак бирача који својим
потписима подржавају листу кандидата за одборника у
Скупштини општине” ради њихове брже и лакше провере.
V. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
48. Гласачки листићи и други одговарајући изборни материјал штампа се на српском језику, ћирилицом.
VI. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
49. Збирну изборну листу ОИК објављује у „Службеном
листу града Београда” или на огласној табли општине, најдоцније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора
(најкасније до 25. априла 2012. године, до 24 часа).
50. Збирна изборна листа се јавно објављује и истицањем на видним местима у насељима, улицама и др., на начин којим се омогућава бирачима да буду што боље упознати са проглашеном изборном листом и кандидатима са те
листе.
51. Збирна изборна листа објављује се и у средствима
јавног информисања и на интернету.
VII. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА И НАЧИН
РАДА
52. Органи за спровођење избора су: ОИК и бирачки
одбори.
53. Рад органа за спровођење избора је јаван.
54. Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих
на основу закона. За свој рад органи за спровођење избора
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одговарају органу који их је изабрао. Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органима за спровођење
избора и да достављају податке који су им потребни.
55. ОИК ради у сталном саставу (именовани чланови) и
проширеном саставу (опуномоћени чланови).
56. ОИК ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
57. ОИК у сталном саставу чине председник и шест чланова које је именовала Скупштина градске општине Барајево, на предлог одборничких група у скупштини. У решењу
о именовању председника и чланова ОИК-а (поред њиховог
имена је у складу са законом наведена и њихова политичка
припадност).
58. ОИК има секретара кога именује Скупштина градске општине Барајево. Секретар учествује у раду ОИК-а без
права одлучивања.
59. Председник, чланови ОИК-а у сталном и проширеном саставу и секретар ОИК-а имају заменике. Председник
и чланови бирачких одбора имају своје заменике.
60. Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара ОИК-а су дипломирани правници.
61. ОИК у проширеном саставу чине, поред чланова
сталног састава (председника и чланова које је именовала Скуштина градске општине Барајево) и по један опуномоћени представник подносиоца изборне листе који
је предложио најмање две трећине кандидата од укупног
броја одборника који се бира (подносилац изборне листе
који је предложио најмање 22 кандидата за одборнике у
Скупштину градске општине Барајево).
62. ОИК даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује да ли подносилац изборне листе испуњава или не испуњава услове за одређивање својих опуномоћених представниак у ОИК-у и бирачким одборима и
то решење доставља подносиоцу изборне листе у року од 24
часа од часа његовог доношења.
63. Подносилац изборне листе (који испуњава услов за
одређивање свог представника у ОИК-у и бирачким одборима) је дужан да у писменом обавештењу, које доставља
ОИК-у, одреди свог опуномоћеног представника и његовог
заменика у ОИК-у и свог представника и његовог заменика
за сваки бирачки одбор на територи ГО Барајево најкасније
5 дана пре дана одређеног за одржавање избора (најкасније
до 30. априла 2012. године до 24 часа), а уколико то не учини у наведеном року ОИК и бирачки одбори настављају да
раде и у пуноважно одлучују и без опуномоћеног представника подносиоца те изборне листе. Писмено обавештење о
одређивању опуномоћених представника у изборним органима садржи податке о: називу подносиоца изборне листе,
називу изборног органа за који се одређује опуномоћено
лице (ОИК и бирачких одбора), име и презиме опуномоћеног представника, име једног родитеља, адресу, ЈМБГ, број
телефона и број мобилног телефона ако га опуномоћени
представник поседује.
64. ОИК утврђује проширени састав ОИК-а у року од 24
часа од часа достављања обавештења о одређивању представника подносиоца изборне листе у ОИК-у (обавештење
наведено у тачки 61).
65. Послове бирачких одбора за избор одборника у
Скупштин градске општине Барајево обављају бирачки
одбори које именује Републичка изборна комисија (РИК)
сагласно члану 8. став 4. Закона о локалним изборима. И
подносилац изборне листе који не учествује на парламентарним изборима, а који предложи најмање 22 кандидата
за избор одборника у Скупштину градске општине Барајево, има право да предложи по једног опуномоћеног представника у сваком бирачком одбору на територији Градске
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општине Барајево. ОИК ће један примерак обавештења наведеног у тачки 61. одмах по пријему проследити РИК-у.
66. Ниједна политичка странка, страначка коалиција
или друга политичка организација не може имати више од
половине чланова у сталном саставу органа за спровођење
избора.
67. На основу члана 58. Закона о локалним изборима,
а сходно члану 30. Закона о избору народних посланика
чланови и заменици чланова органа за спровођење избора
(ОИК-а или појединог бирачког одбора) не могу бити лица
која су међусобно сродници по правој линији без обзира
на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим
степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица
која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
68. Ако је ОИК састављен супротно одредби наведеној у тачки 65. ОИК се распушта, а избори за одборнике у
Скупштину градске општине Барајево се у целини понављају.
69. Ако је бирачки одбор састављен супротно одредби
наведеној у тачки 65. тај бирчаки одбор се распушта а избори на том бирачком месту се понављају.
70. Заменици чланова ОИК-а и чланова бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
71. Право гласа у ОИК-у или бирачком одбору има само
председник и члан тог органа, или, у његовом одсуству, заменик председника или заменик члана.
72. Председник и чланови органа за спровођење избора
и њихови заменици морају имати изборно право као и пребивалиште на територији Градске општине Барајево.
73. Председнику и члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима престаје функција у изборним
органима кад прихвате кандидатуру за одборнике.
74. Седиште ОИК-а је у згради Скупштине градске
општине Барајево у Барајеву, Ул. светосавкска бр. 2. Просторије у згради које користи ОИК одредиће посебним актом председник ОИК-а.
75. ОИК посебном одлуком у складу са Пословником о
раду ОИК-а одређује стручна и техничка лица која ће му
помагати (радне групе).
VIII. ОДРЕЂИВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ БИРАЧКИХ МЕСТА
76. ОИК доноси посебну одлуку о одређивању бирачка
места на територији граске општине Барајево и ту одлуку
објављује у „Службеном листу града Београда”.
77. За свако бирачко место одређује се: број, назив и адреса, као и подручја (село, заселак, улица и сл.) са којег гласају бирачи на том бирачком месту.
78. На бирачком месту видно се истиче ознака и назив
бирачког места, збирна изборна листа, решење о одређивању
бирачких места и решење о именовању бирачог одбора.
79. На бирачком месту истиче се само застава Републике
Србије.
80. Управа градске општине Барајево, односно ОИК
дужни су да благовремено обезбеде да простор који је
одређен као бирачко место буде припремењен и отворен за
гласање.
81. У складу са чланом 29. став 2. Закона о Локалним
изборима који прописује: „Општинска управа стара се о
уређивању бирачких места и припрема за сваки бирачки
одбор потребан број гласачких кутија с прибором за њихово печаћење, параване за гласање и прибор за писање.”,
Управа градске општине Барајево благовремено уређује бирачка места одређена одлуком ОИК-а.
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82. Просторија за гласање мора бити довољно пространа
да се у њој може обезбедити несметан рад бирачког одбора,
односно да има довољно простора да сви чланови бирачког
одбора (у сталном и проширеном саставу) могу несметано
и у сваком тренутку имати увид и приступ гласачкој кутији
и изборном материјалу, као и довољно простора за постављање паравана за несметано попуњавање гласачких листића и тајно гласање.
83. На бирачком месту и на 50 метара од бирачког места забрањено је истицање симбола политичких странака и
другог пропагандног материјала којим би могло да се утиче
на опредељење бирача. Ако се ово правило наруши у току
гласања бирачки одбор се распушта а гласање на том бирачком месту се понавља.
84. На бирачком месту је забрањено коришћење мобилних телефона и других средстава телекомуникације (члан
58. Закона о локалним изборима у вези са чланом 55. став 6.
Закона о избору народних посланика).
IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
85. Изборни материјал за спровођење избора за одборнике у Скупштину Градске општине Барајево обезбеђује
ОИК. Примопредаја изборног материјала између ОИК-а
и бирачких одбора обавиће се најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора (најкасније до 4. маја 2012. године, до
24.00 часа).
86. За сваки бирачки одбор, обезбеђује се следећи изборни материјал:
– оверени извод из бираког списка,
– образац записника о току гласања и утврђивању резултата гласања на бирачком месту, у шест примерака,
– збирну изборну листу у два примерка која се видно истиче на бирачком месту,
– потребан број гласачких листића који одговара броју
уписаних бирача на том бирачком месту,
– потребан број потврда о бирачком праву за гласање
ван бирачког места,
– правила о раду бирачких одбора (за изборе који ће се
одржати 6. маја 2012. године достављају се првила која прописује РИК),
– решење о одређивању бирачких места,
– решења о именовању бирачких одбора,
– гласачка кутија,
– паравани за гласање,
– прибор за писање,
– прибор за печаћење гласачких кутија (печат, јемственик и печатни восак),
– спреј за обележавање прста и UV лампу,
– омоти (коверте) за одлагање гласачких листића и други неопходан изборни материјал и
– државна застава Републике Србије.
87. Изборни материјал штампа се у штампарији и канцеларијама Општинске управе градске општине Барајево које
одреди ОИК посебном одлуком.
88. Гласачки листићи штампају се у складу са правилама
прописаним у тачкама 33. до 45. овог упутства.
89. Подносилац изборне листе доставља ОИК-у име
лица које има право да присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању ОИК-у и
бирачким одборима.
90. ОИК обезбеђује одговарајући простор за чување изборног материјала до предаје бирачким одборима.
91. Преузимање изборног материјала обавља/ју
овлашћено/а лице/а ОИК-а.
92. Бирачки одбори преузимају изборни материјал у седишту ОИК-а.
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93. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник.
X. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА
94. По утврђивању резултата гласања, бирачки одбор ће
без одлагања, а најкасније у року од 8 часова од часа затварања бирачког места, дотавити ОИК-у изборни материјал
(засписник о раду, извод из бирачког списка, неупотребљене и, одвојено, гласачке листиће из гласачке кутије, неважеће и, одвојено, важеће гласачке листиће).
95. Изборни материјал који се предаје ОИК-у мора бити
упакован у посебне коверте. На ковертама се исписује шта
садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће и број
гласачких листића. Коверте морају бити запечаћене.
96. Записници о раду бирачких одбора стављају се у посебан омот, а бирачки списак, контролни лист и гласачки
листићи (употребљени, важећи и неважећи и неупотребљени) остављају се у врећи за транспорт.
97. Овлашћени представници подносилаца изборних
листи имају право да присуствују преношењу, предаји и
пријему изборног материјала.
98.Увид у изборни материјал може да се обави у року од
пет дана од дана спровођења избора, у просторијама ОИК-а.
XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА И ЊИХОВО
ДОСТАВЉАЊЕ
99. Статистичку обраду податка у поступку избора
одборника у Скупштину градске општине Барајево обавља
Градски завод за информатику и статистику града Београда
(у даљем тексту: ЗИС), у седишту ОИК-а, на основу записника о раду бирачких одбора које му доставља ОИК.
100. ЗИС одређује лице које ће да присуствује примопредаји изборног материјала након обављеног гласања у
седишту ОИК-а, да изврши логичко-рачунску контролу записника о раду бирачких одбора, као и да припреми податке о привременим резултатима избора.
101. ОИК доставља Министарству и републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу
и резултатима избора за одбнорнике у Скупштину градске
општине Барајево, непосредно по завршетку избора.
XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
102. Поступање лица која прате рад органа за спровођење избора одвија се у скалду са правилима које прописује Републичка изборна комисија.
XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
103. Средства за спровођење избора обезбеђују се у
буџету Градске општине Барајево.
104. Захтев за доделу средстава, са спецификацијом
укупних трошкова, ОИК подноси председнику општине.
105. Средства за спровођење избора могу да се користе
за следеће намене:
– рад органа за спровођење избора;
– штампање и набавку изборног материјала;
– накнаде члановима и заменицима чланова органа за
спровођење избора (ОИК-а и бирачких одбора);
– накнаде за рад радног тела ОИК-а приликом овере
потписа и радника ангажованих за обављање других послова од стране ОИК-а;
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– накнаде за дневнице, путне трошкове и изгубљену зараду ангажованих лица;
– набавку канцеларијског и другог материјала и опреме
неопходних за изборе;
– објављивање изборних података;
– превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге.
106. Наредбодавци за располагање средствима су председник и секретар ОИК-а
107. Председник и секретар су дужни да подносе извештаје о утрошеним средствима на захтев чланова ОИК-а
и Скупштини градске општине Барајево.
108. Исплата средстава за дневнице, путне трошкове и
изгубљене зараде обавља се у складу са важећим прописима.
109. Неутрошена средства могу да се користе у току изборног мандата само за сврхе утврђене овим упутством.
XIV. ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
110. Изборни материјал чува се, и то:
– изборни документи – трајно;
– гласачки листићи и остали материјали – четири године;
– финансијски документи – сагласно прописима о чувању финансијских докумената.
111. По истеку рока за чување изборног материјала са
материјалом се поступа у складу са прописима о архивској
грађи.
112. Изборни материјал се чува у просторији у којој су
обезбеђени услови да ти материјали не буду доступни неовлашћеним лицима.
113. Одобрење за коришћење изборног материјала даје
ОИК.
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
114. За све што није прописано овим упутством, за спровођење избора одборника у Скупштину Градске општине
Барајево, примењују се прописи наведени у његовом уводу,
Правилник о раду ОИК-а и други позитивни прописи.
115. Одредбе овог упутства тумачиће се у смислу одредби одлука које доноси Републичка изборна комисија о коориднисању свих избора расписаних за 6. мај 2012. године.
116. Саставни део овог упутства су обрасци одштампани након текста упутсва.
117. Након објављивања упутства које доносе: Републичка изборна комисија и Градска изборна комисија града
Беграда ово упутство ће бити допуњено, а у случају потребе
измењено.
118. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
119. Ступањем на снагу овог упутства престаје да
важи Упутство за срповођење прописа оизбору одборника Скупштине градске општине Барајево са обрасцима
(„Службени лист града Београда”, број 5/2008).
120. Ово упутство објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Општинска изборна комисија општине Барајево
Број 013-2-5/2012, 16. марта 2012. године у 15.30 часова
Председник
Ивица Јанковић, с. р.
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ГРОЦКА
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 9. марта 2012. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 46. Статута градске
општина Гроцка („Службени лист града Бепграда”, бр. 42/08
и 17/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Именује се Изборна комисија градске општине Гроцка
у следећем саставу:
– за председника
Драгослав Вученовић, дипл. правник, на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
– за заменика председника
Борис Прибичевић, дипл. правник, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке
– за члана
Снежана Стојковић, на предлог одборничке групе „Снага грађана”
– за заменика члана
Милан Стајић, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке
– за члана
Ирена Панић Тодоровић, на предлог одборничке групе
„Снага грађана”
– за заменика члана
Миле Русо, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке
– за члана
Јелена Миленковић, на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
– за заменика члана
Марија Стевановић, на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
– за члана
Милош Половина, на предлог одборничке групе „За европску Гроцку”
– за заменика члана
Катарина Ћесаров, на предлог одборничке групе „За европску Гроцку”
– за члана
Дејан Ћулафић, на предлог одборничке групе „За европску Гроцку”
– за заменика члана
Валентина Кундачина, на предлог одборничке групе „За
европску Гроцку”
– за члана
Ружа Мркић, на предлог одборничке групе Уједињених
региона Србије
– за заменика члана
Драган Раденовић, на предлог одборничке групе Уједињених региона Србије
За секретара
Мирјана Митрић, дипл.правник
За заменика секретара
Ивана Савковић, дипл. правник
2. Седиште изборне комисије је у Гроцкој, ул. Булевар
ослобођења 39
3. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о именовању Изборне комисије градске општине
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Гроцка бр, 112-229 од 12. новембра 2008. године („Службени лист града Београда”, број 42/08) и Решење о измени
Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка бр. 112-45 од 13. марта 2009. године („Службени
лист града Београда”, број 11/09).
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-26, 9. марта 2012. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 20. марта 2012. године, на основу члана 24. а у вези
члана 19. става 1. тачке 3. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08, 4/10 и
15/10) и члана 74. става 5. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број
25/09) у члану 14. ставу 1. бришу се речи: „образовањем
месних канцеларија”.
Члан 2.
У члану 18. одлуке став 1. мења се и гласи:
„Избори за чланове Савета месне заједнице одржавају
се по правилу у исто време када и избори за одборнике
Скупштине градске општине, а изузетно могу се одржати
након спроведених избора за одборнике Скупштине градске општине, а најкасније у року од 60 дана од дана одржавања избора за одборнике Скупштине градске општине.”
У истом члану, ставу 2. одлуке речи: „најкасније 15 дана”,
замењују се речима: „најкасније 45 дана”.
Члан 3.
У члану 19. одлуке став 1. мења се и гласи:
„Изборе за Савет Месне заједнице спроводи Изборна
комисија градске општине Обреновац и бирачки одбори
чији састав одреди Изборна комисија градске општине Обреновац.”
Члан 4.
У члану 20. одлуке став 4. мења се и гласи:
„Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице
својим потписом мора да подржи најмање 10 бирача са подручја месне заједнице.”
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Члан 5.
У члану 23. ставу 8. одлуке речи: „мандат траје до првих
наредних локалних избора, односно избора за одборнике
Скупштине градске општине”, замењују се речима: „мандат
траје до првих наредних избора за Савете месних заједница ”.
У члану 48. ставу 1. одлуке иза речи: „у складу са законом” уместо зареза ставља се тачка, а речи: „а први пут
ће се спровести истовремено са изборима за одборнике
Скупштине градске општине Обреновац.” се бришу.
У члану 48. ставу 2. речи: „са мандатом до првих наредних локалних избора за одборнике Скупштине градске
општине”, замењују се речима: „са мандатом до првих наредних избора за Савете месних заједница”.
Члан 6.
У члану 49. ставу 3. одлуке речи: „са мандатом до првих
наредних локалних избора.” замењују се речима: „са мандатом до првих наредних избора за Савете месних заједница”.
Члан 7.
У члану 53. одлуке речи: „примењиваће се од првих наредних избора за одборнике Скупштине градске општине.”
замењују се речима: „примењују се на прве расписане изборе за чланове Савета месних заједница”.
Члан 8.
Савет месне заједнице ускладиће одредбе Статута месне
заједнице са одредбом ове одлуке у року од 6 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020- 31, 20. марта 2012. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 20. марта 2012. године, на основу члана 7. става
2. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број. 15/92) и члана 24.
тачке 33. Статута градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, број 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ

26. март 2012.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 20. марта 2012. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07
и 54/11) и члана 24 Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 44/08, 4/10 и 15/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Мења се Решење Скупштине градске општине Обреновац о именовању Изборне комисије градске општине
Обреновац у сталном саставу („Службени лист града Београда”, бр. 3/09, 4/10, 58/11 и 6/12), тако што се у Изборној
комисији:
1) разрешава дужности члана Изборне комисије Весна
Мијатовић, као представник одборничке групе СРПСКЕ
РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ, а
за новог члана Изборне комисије именује Борислав
Вујовић, представник одборничке групе СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ.
2. Овашћује се Служба за скупштинске послове и прописе да утврди и у „Службеном листу града Београда” објави пречишћен текст Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-15, 20. марта 2012. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 20. марта 2012. године, сходно члану 27 Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), а на основу члана 24 Статута градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр.
44/08, 4/10 и 15/11), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

1. Разрешава се Ивана Живковић, дипломирани правник из Обреновца дужности јавног правобраниоца градске општине Обреновац, са 7. марта 2012. године, на лични
захтев, због преласка на нову дужност.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Даје се сагласност на четврту измену Статута Јавног
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца које је
донео Управни одбор овог предузећа Одлуком УО број 522/2012 од 13. марта 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-14, 20. марта 2012. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-29, 20. марта 2012. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

26. март 2012.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, у обрасцима, који су саставни део Одлуке о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за
одборнике Скупштине града Београда, који су расписани за
6. мај 2012. године, која је објављена у „Службеном листу
града Београда”, број 12 од 16. марта 2012. године, уочене су
очигледне правописне грешке, па се даје

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Решењу о именовању члана Школског одбора
Грађевинско-техничке школе, Београд, које је објављено у
„Службеном листу града Београда”, број 9 од 9. марта 2012.
године, поткрале грешке, па се даје

ИС ПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ , БЕОГРАД

ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА
ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
У Обрасцу СГБ – 14/12 уместо речи: „градској” треба да
стоји реч: „Градској”.
У Обрасцу СГБ – 17/12, у тачки 3. уместо речи: „Записника” треба да стоји реч: „записника”.
У истом обрасцу, у тачки 5. уместо речи: „Записника”
треба да стоји реч: „записника“.
У Обрасцу СГБ – 19/12, у тачки 2. уместо речи: „Закону
и Записнику” треба да стоје речи: „закону и записнику“.
У истом обрасцу, у тачки 19. уместо речи: „Записника”
треба да стоји реч: „записника”.
У истом обрасцу, у тачки 20. уместо речи: „Записника”
треба да стоји реч: „записника”.
У истом обрасцу, у тачки 21. уместо речи: „овог Записника одмах” треба да стоје речи: „овог записника одмах”,
а уместо речи: „овог Записника је уручен” треба да стоје
речи: „овог записника је уручен”.
У Обрасцу СГБ – 21/12, у називу тог обрасца уместо
речи: „ОДРЖАНИХ” треба да стоји реч: „ОДРЖАНОГ”.
Из Градске изборне комисије

ИСПРА ВК А

У називу Решења уместо речи: „ГРАЂЕВИНСКО”, треба
да стоји реч: „ГРАЂЕВИНСКЕ”.
У тачки 1. уместо речи: „ Грађевинско”, треба да стоје
речи: „Грађевинске”, а уместо речи: „Иван Миљковић”, треба да стоје речи : „Иван Миљаковић”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, које је објављено у „Службеном листу града Београда”, број 9 од 9. марта
2012. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ“, БЕОГРАД
У тачки 1. уместо речи: „ул. Браће Југовића”, треба да
стоје речи: „ул. Браће Јерковића”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Решењу о разрешењу члана Школског одбора
Грађевинско-техничке школе, Београд, које је објављено у
„Службеном листу града Београда”, број 9 од 9. марта 2012.
године, поткрале грешке, па се даје

ИС ПРА ВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ , БЕОГРАД
У називу Решења уместо речи: „ГРАЂЕВИНСКО”, треба
да стоји реч: „ГРАЂЕВИНСКЕ”.
У тачки 1. уместо речи: „ Грађевинско”, треба да стоји
реч: „Грађевинске”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора
Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, које је објављено у „Службеном листу града Београда” број 9 од 9. марта
2012. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД
У тачки 1. уместо речи: „ ул. Браће Југовића”, треба да
стоје речи: „ул. Браће Јерковића”.
Из Скупштине града Београда
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о начину одређивања стварних трошкова у поступку
вршења овлашћења са Одлуком – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о допуни ценовника услуга превоза преко Дунава са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ОБРЕНОВАЦ
1

2

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о поништењу Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини градске општине Вождовац и платама
изабраних, именованих и постављених лица I број
020-4/2012 од 10. фебруара 2012. године – – – – – –
БАРАЈЕВО
Пословник Општинске изборне комисије
општине Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Упутство за спровођење избора одборника у
Скупштини градске општине Барајево са обрасцима
ГРОЦКА
Решење о именовању Изборне комисије градске
општине Гроцка у сталном саставу – – – – – – – – –

Страна

Одлука о првој измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Обреновац –
Решење о разрешењу дужности јавног правобраниоца градске општине Обреновац – – – – – – –
Решење о четвртој измени Решења о именовању
Изборне комисије градске општине Обреновац у
сталном саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на четврту измену
Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац”
из Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

37
38
38
38

Исправке
3

3
6

37

Исправка Одлуке о облику и садржају образаца
за поједине радње у поступку спровођења избора
за одборнике Скупштине града Београда, који су
расписани за 6. мај 2012. године– – – – – – – – – – –
Исправка Решења о разрешењу члана Школског
одбора Грађевинско-техничке школе, Београд – –
Исправка Решења о именовању члана Школског
одбора Грађевинско-техничке школе, Београд – – –
Исправка Решења о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд
Исправка Решења о именовању члана Школског
одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд

39
39
39
39
39

„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
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