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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXII Број 5

17. јануар 2018. године

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана
58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34.
став 1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика
(„Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС,
72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05
– др.закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и
104/09 – др. закон), Градска изборна комисија, на 4. седници
одржаној 17. јануара 2018. године у 20.30 часова, утврдила је

Редни
број

Р ОКОВН И К

4.

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018.
ГОДИНЕ

5.

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Београда,
утврђени су:
– Одлуком о расписивању избора за одборнике
Скупштине града Београда („Службени гласник РС”, број
4/18),
– Законом о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),
– Законом о избору народних посланика („Службени
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05
– др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 104/09 – др. закон),
– Законом о јединственом бирачком списку („Службени
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),
– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12),
– Упутством за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 4/18).
2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Града Београда ступила је на снагу даном објављивања,
15. јануара 2018. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине Града Београда расписани за 4. март 2018. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних
радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Према наведеним прописима, рокови су следећи:
Редни
број

Изборне радње

1.

Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и тачка 1. Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине Града
Београда)

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Рокови
15. јануар 2018. године, а
избори су расписани за
4. март 2018. године

16.

Цена 265 динара
Изборне радње

Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 2. Одлуке о расписивању
избора за одборнике Скупштине Града
Београда)

Рокови
Од 15. јануара 2018.
године

Све време у поступку
Обавештавање грађана о свим активностима
избора, осим за време
учесника изборног поступка и догађајима знапредизборног ћутања
чајним за изборе (члан 27. Закона о локалним
-забране изборне произборима)
паганде
Излагање дела бирачког списка за подручје
градских општина и обавештавање грађана
Дан после расписивања
да могу захтевати ажурирање података у
избора, односно од 16.
бирачком списку (члан 14. Закона о јединстве- јануара 2018. године
ном бирачком списку)
Дан после расписивања
Захтев за доношење решења на којима се
избора до закључења бизаснивају промене у бирачком списку (члан
рачког списка, односно до
14. став 1. Закона о јединственом бирачком
16. фебруара 2018. године
списку)
у 24 часа
Прописивање облика и садржаја обрасца за
потпис бирача који подржавају изборну листу Од 15. јануара 2018.
и стављање на располагање учесницима у
године до 17. јануара 2018.
изборима (члан 23. став 1. Закона о локалним године у 24.00 часа
изборима)
Прописивање образаца и организовање
техничких припрема за спровођење избора
Од 15. јануара 2018.
за одборнике (члан 34. став 1. тачка 5. и став
године до 19. јануара 2018.
3. Закона о избору народних посланика и
године у 24.00 часа
члан 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима)
Подношење изборне листе (члан 19. став 1.
До 16. фебруара 2018.
Закона о локалним изборима)
године у 24.00 часа
Најкасније до дана
утврђивања збирне
Повлачење изборне листе (члан 21. став 1.
изборне листе, односно до
Закона о локалним изборима)
21. фебруара 2018. године
у 24.00 часа
Најкасније у року од 24
Доношење решења о проглашењу изборне
часа од пријема изборне
листе (члан 24. став 1. Закона о локалним
листе (уколико испуњава
изборима)
услове)
Достављање решења о проглашењу изборне
листе подносиоцу (члан 24. став. 2 Закона о
Без одлагања подносиоцу
локалним изборима)
Утврђивање и објављивање збирне изборне
Најкасније до 21. фебрулисте у „Службеном листу Града Београда“
ара 2018. године у 24.00
(члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним
часа
изборима)
Право увида у поднете изборне листе и
У року од 48 часова од
документацију поднету уз њих (члан 26. став дана објављивања збирне
4. Закона о локалним изборима)
изборне листе
Доношење решења о испуњењу услова за
одређивање представника у проширени
Даном проглашења изборсастав органа за спровођење избора (члан 14. не листе
став 6. Закона о локалним изборима)
Достављање решења о испуњењу услова
за одређивање представника у проширени
У року од 24 часа од доносастав органа за спровођење избора (члан 14. шења решења
став 7. Закона о локалним изборима)
Доношење решења о утврђивању лица која
У року од 24 часа од
улазе у проширени састав Градске изборне
пријема обавештења о
комисије (члан 14. став. 7. Закона о локалним лицима која улазе у произборима)
ширени састав

Број 5 – 2
Редни
број
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Изборне радње

Достављање решења о одређивању чланова
проширеног састава Градске изборне комисије (члан 14. Закона о локалним изборима)
Достављање Градској изборној комисији
списка овлашћених лица одборничких
група за предлагање чланова сталног састава
бирачких одбора (члан 9. став 4. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Достављање начелницима/заменицима
начелника управа градских општина списка
овлашћених лица одборничких група за
предлагање чланова сталног састава бирачких
одбора (члан 9. став 4. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града
Београда)
Достављање начелницима/заменицима
начелника управа градских општина предлога
одборничких група за именовање чланова
сталног састава бирачких одбора (члан 10.
став 1. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији
обједињених предлога за именовање чланова
сталног састава бирачких одбора од стране
начелника/заменика начелника управа градских општина (члан 10. став 3. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији предлога за именовање чланова сталног састава
бирачких одбора унутар завода за извршење
заводских санкција (члан 12. став 3. Упутства
за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда)
Доношење решења о именовању сталног
састава бирачких одбора (члан 16. став 5.
Закона о локалним изборима и члан 6. став 3.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији
списка овлашћених лица подносилаца изборних листа за предлагање чланова проширеног
састава бирачких одбора (члан 13. став 3.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине града Београда)
Достављање начелницима/заменицима
начелника управа градских општина списка
овлашћених лица одборничких група за
предлагање чланова проширеног састава
бирачких одбора (члан 13. став 3. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Достављање начелницима/заменицима
начелника управа градских општина предлога
подносилаца изборних листа за именовање
чланова проширеног састава бирачких одбора
(члан 17. став 1. Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији
обједињених предлога за именовање чланова
проширеног састава бирачких одбора од
стране начелника/заменика начелника управа
градских општина (члан 17. став 3. Упутства
за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији
предлога подносилаца изборних листа за
именовање чланова проширеног састава
бирачких одбора унутар завода за извршење
заводских санкција (члан 14. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Доношење решења о именовању проширеног
састава бирачких одбора (члан 16. став 5.
Закона о локалним изборима и члан 6. став 3.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Подношење предлога овлашћеног предлагача
начелнику/заменику начелника у надлежној
градској општини за замену члана бирачког
одбора у сталном и проширеном саставу у
случају спречености или одсутности (члан
19. став 1. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)

Рокови

Редни
број

Без одлагања
31.
Најкасније до
5. фебруара 2018. године
32.

Без одлагања
33.

Најкасније до
16. фебруара 2018. године

34.

35.

Најкасније до
17. фебруара 2018. године
до 16.00 часова

Најкасније до
17. фебруара 2018. године

Најкасније до
21. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

Најкасније до
19. фебруара 2018. године
у 16.00

36.

37.

38.

39.

Без одлагања
40.

Најкасније до
26. фебруара 2018. године
у 10.00 часова

Најкасније до
27. фебруара 2018. године
у 17.00 часова

Најкасније до
26. фебруара 2018. године
у 10.00 часова

Најкасније до
28. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

Најкасније до
2. марта 2018. године у
16.00 часа

41.

42.

43.

44.

45.

Изборне радње
Подношење предлога овлашћеног предлагача
начелнику/заменику начелника у надлежној
градској општини за замену члана бирачког
одбора у сталном и проширеном саставу
због законских ограничења (члан 19. став 1.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Замена члана или заменика члана бирачког
одбора у сталном и проширеном саставу у
случају спречености или одсутности (члан
19. став 4. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Замена члана који не може да буде у сталном
и проширеном саставу бирачког одбора
због законских ограничења (члан 19. став 2.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Разрешење лица у бирачком одбору (члан
20. став 5. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Достављање предлога управа градских
општина за одређивање бирачких места (члан
35. став 2. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Достављање предлога Министарства правде
за одређивање бирачких места унутар завода
за извршење заводских санкција (члан 35.
став 3. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Одређивање и оглашавање у „Службеном
листу Града Београда” броја и адреса бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о
избору народних посланика и члан 35. став 4.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Захтев Министарству државне управе и
локалне самоуправе за упис у бирачки списак
односно за промену у бирачком списку по
његовом закључењу (члан 5. став 1. и члан
10. став 1. Закона о јединственом бирачком
списку)
Право увида и подношења захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе
за промене у бирачком списку од стране
подносиоца изборне листе или лица које
он овласти (члан 21. Закона о јединственом
бирачком списку и тачка 9. став 5. Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком
списку)
Доношење решења о закључењу дела бирачког
списка за град Београд од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
(члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку и члан 42. став 1. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Достављање Градској изборној комисији
решења о закључењу бирачког списка
(члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку и члан 42. став 3. Упутства за
спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда)
Доношење одлуке о утврђивању и објављивању у „Службеном листу Града Београда”
укупног броја бирача (члан 18. Закона о
јединственом бирачком списку и члан 43.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)
Достављање Градској управи Града Београда
оверених извода из бирачког списка (члан 19.
став 1. Закона о јединственом бирачком списку и члан 44. Упутства за спровођење избора
за одборнике Скупштине Града Београда)
Пријем у Градској изборној комисији решења
Министарства државне управе и локалне
самоуправе на основу којих се уносе промене
у изводе из бирачког списка (члан 20. став 2.
Закона о јединственом бирачком списку и чл.
45. и 46. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)
Доношење одлуке о утврђивању и објављивању у „Службеном листу Града Београда”
коначног броја бирача у граду Београду (члан
20. став 2. Закона о јединственом бирачком
списку и члан 47. Упутства за спровођење
избора за одборнике Скупштине Града
Београда)

17. јануар 2018.
Рокови

Најкасније до
3. марта 2018. године у
16.00 часа

Најкасније до
2. марта 2018. године у
20.00 часова

Најкасније до
3. марта 2018. године у
20.00 часова
Најкасније до
4. марта 2018. године у
07.00 часова
Најкасније до
26. јануара 2018. године

Најкасније до
29. јануара 2018. године

Најкасније до
11. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

Од 17. до 28. фебруара
2018. године у 24.00 часа

Од проглашења изборне
листе до 1. марта 2018.
године у 24 часа

16. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

17. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

Одмах по добијању
решења о закључењу
бирачког списка
48 часова од доношења
решења о закључењу бирачког списка, односно до
18. фебруара 2018. године
у 24.00 часа

Најкасније до 1. марта
2018. године у 24.00 часа

Одмах по истеку рока за
пријем решења на којима
се заснивају промене
у бирачком списку по
закључењу бирачког
списка

17. јануар 2018.
Редни
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Изборне радње

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Рокови

46.

Достављање обавештења бирачима о дану и
времену одржавања избора (члан 48. Упутства Најкасније 26. фебруара
за спровођење избора за одборнике Скупшти- 2018. године у 24.00 часа
не Града Београда)

47.

Преузимање штампаног изборног материјала
од стране координатора Градске изборне
комисије из штампарије (члан 51. став 1.
Упутства за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда)

Најкасније 28. фебруара
2018. године у 24.00 часа

48.

Предаја изборног материјала бирачким
одборима у градским општинама од стране
координатора Градске изборне комисије у
седишту градских општина (члан 62. став 2.
Закона о избору народних посланика и члан
51. став 3. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)

Најкасније 1. марта 2018.
године у 24.00 часа

49.

„Предизборна тишина” – забрана изборне
пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору
народних посланика)

од 1. марта 2018. године у
24.00 часа, до затварања бирачких места 4.
марта 2018. године у 20.00
часова

50.

Подношење пријаве за праћење рада органа
за спровођење избора од стране домаћих и
страних посматрача (члан 62. став 1. и члан
63. став 1. Упутства за спровођење избора за
одборнике Скупштине Града Београда)

Најкасније до 26. фебруара 2018. године

51.

Отварање бирачких места и гласање (члан 56.
став 1. Закона о избору народних посланика)

4. марта 2018. године
од 7.00 до 20.00 часова

52.

Утврђивање резултата гласања на бирачким
местима и достављање изборног материјала
координаторима Градске изборне комисије
у седишту градских општина о спроведеном
гласању на бирачким местима (члан 38. став 1.
Закона о локалним изборима)

53.

Најкасније у року од шест
Утврђивање резултата избора на бирачким
часова од достављања
местима од стране Градске изборне комисије
извештаја са бирачких
(члан 39. став 2. Закона о локалним изборима)
места

54.

Утврђивање укупног броја бирача уписаних у
бирачки списак, броја бирача који су гласали
на бирачким местима, броја бирача који су
гласали ван бирачког места, укупног броја
примљених гласачких листића, укупног броја
неважећих гласачких листића, укупног броја
важећих гласачких листића и броја гласова
датих за сваку изборну листу (члан 39. став 1.
Закона о локалним изборима)

55.

Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној листи и расподела одборничких У року од 24 часа од затвамандата (члан 41. ст. 1. и 4. Закона о локалним рања бирачких места
изборима)

56.

Објављивање резултата избора у „Службеном
листу града Београда” (члан 44. Закона о
локалним изборима).

У року од 24 часа од затварања бирачких места

57.

Расписивање поновних избора, у случају
ако Градска изборна комисија или Управни
суд пониште изборе због неправилности у
спровођењу избора (члан 50. ст. 1. и 3. Закона
о локалним изборима)

У року од 7 дана од дана
утврђивања неправилности у изборном
поступку

58.

Утврђивање коначних резултата избора

По завршетку поновног
гласања

59.

Додела мандата кандидатима са изборних
листа по редоследу на изборној листи, почев
од првог кандидата са листе (члан 43. став 1.
Закона о локалним изборима)

У року од десет дана од
дана објављивања укупних резултата избора

60.

Издавање уверења о избору за одборника
Скупштине града Београда (члан 45. Закона о
локалним изборима)

Одмах по додели мандата

61.

Подношење извештаја о спроведеним изборима Скупштини Града Београда и достављање
Министарству државне управе и локалне
самоуправе и Републичком заводу за статисНепосредно по завршетку
тику података о спровођењу и резултатима
избора
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора (члан 15. став 1. тачка 10. и тачке 11.
Закона о локалним изборима)

62.

Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. став 3. а у вези става 1. истог
члана Закона о локалним изборима)

Одмах по утврђивању
резултата гласања, а
најкасније 5. марта 2018.
године у 4.00 часа

У року од 24 часа од затварања бирачких места

На конститутивној
седници, која се сазива у
року од 15 дана од дана
објављивања резултата
избора
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Члан 51. и члан 52. став 1. Закона о локалним изборима
Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на заштиту изборног права, по поступку
утврђеном Законом о локалним изборима.
Бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата
има право да поднесе приговор изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора.
1.

Подношење приговора Градској изборној
комисији због повреде изборног права (члан
52. став 2. Закона о локалним изборима)

У року од 24 часа од дана
када је донета одлука,
односно извршена радња
или учињен пропуст

2.

Доношење и достављање решења Градској
изборној комисији о приговору (члан 53. став
1. Закона о локалним изборима)

У року од 48 часова од
пријема приговора

3.

Жалба Управном суду против решења Градске
изборне комисије донетог по приговору
У року од 24 часа од
(члан 54. Закона о локалним изборима)
достављања решења

4.

Достављање Управном суду потребних података и списа за одлучивање (члан 54. став 2.
Закона о локалним изборима)

5.

Најкасније у року од 48
Доношење одлуке по жалби у Управном суду
часова од дана пријема
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)
жалбе са списима

Одмах, а најкасније у року
од 12 часова

Градска изборна комисија
Број 013–25-2/2018, 17. јануара 2018. године
Председник
Зоран Лукић, ср.
На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14,
92/16 и 36/17) и чл. 26. и 46. Одлуке о Градској управи Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17
и 36/17), заменик начелника Градске управе града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 45/11, 36/13,
11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16,
102/16, 40/17 и 91/17) у тачки 2. наслов „Зона 2” поднаслов
„Круг двојке” део 2.0. мења се и гласи:
„Круг двојке
Део 2.0
– Абердарева,
– Адмирала Гепрата,
– Архиепископа Данила,
– Балканска,
– Булевар краља Александра (од Кнеза Милоша до Рузвелтове до Булевара краља Александра 104),
– 27. марта (од Таковске до Старине Новака),
– Краљице Марије (од Старине Новака до Рузвелтове),
– Добре Митровића,
– Добрињска,
– Коче Поповића, бивша Загребачка,
– Зелени венац (од Југ Богданове до Каменичке),
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– Илије Гарашанина,
– Каменичка,
– Карнегијева,
– Кнеза Милоша (од Краља Милана до Немањине),
– Косовке Девојке,
– Косовска (од Таковске до Архиепископа Данила);
– Лазаревићева,
– Личка,
– Ломина,
– Мајора Илића,
– Масарикова,
– Милована Миловановића,
– Мирочка,
– Михаила Богићевића,
– Мишарска,
– Краљице Наталије, бивша Народног фронта,
– Немањина,
– Пајсијева,
– Поп Лукина (од Бранкове до Црногорске)
– Рељина,
– Ресавска (од Булевара краља Александра до Немањине),
– Рузвелтова (од Булевара краља Александра до Краљице Марије),
– Савски трг (од Карађорђеве до Немањине)
– Светог Марка,
– Старине Новака (од Илије Гарашанина до 27. марта),
– Таковска (од Косовске до 27. марта),
– Браће Крсмановић,
– Травничка,
– Мостарска,
– Херцеговачка,
– Зворничка,
– Хаџи Николе Живковића,
– Железничка,
– Београдска (од Славије до Булевара краља Александра),
– Гаврила Принципа,
– Краљевића Марка,
– Светозара Радића,
– Црногорска,
– Југ Богданова,
– Карађорђева (од Бранковог моста до Савске),
– Десанке Максимовић, бивша Ђуре Салаја,
– Краља Милана (од Кнеза Милоша до Београдске),
– Краља Милутина (од Крунске до Немањине),
– Крунска (од Кнеза Милоша до Београдске),
– Његошева (од Краља Милана до Београдске),
– Светозара Марковића (од Булевара краља Александра
до Немањине).”

17. јануар 2018.

2. У тачки 2. наслов „Зона 2” поднаслов „Круг двојке”
део 2.0.2 мења се и гласи:
„Део 2.0.2.
– Господар Јевремова (од Тадеуша Кошћушка до
Вишњићеве),
– Тадеуша Кошћушка (од Узун Миркове до Господар
Јевремове),
– Париска,
– Карађорђева (од Булевара војводе Бојовића до Бранковог моста),
– Змаја од ноћаја,
– Узун Миркова,
– Кнеза Михаила (од Вука Караџића до Париске),
– Цара Лазара,
– Грачаничка,
– Цинцар-Јанкова,
– Ускочко сокаче,
– Хиљаду триста каплара,
– Делијска,
– Ускочка,
– Чубрина,
– Топличин венац (од Царице Милице до Поп Лукине),
– Задарска,
– Сребрничка,
– Косанчићев венац,
– Фрушкогорска,
– Бранкова (од Карађорђеве до Зеленог венца),
– Поп Лукина (од Кнеза Симе Марковића до Бранкове),
– Мале Степеница,
– Маршала Бирјузова (од Царице Милице до Поп Лукине),
– Вука Караџића (од Кнеза Михаила до Топличиног венца),
– Иван-бегова,
– Краља Петра (од Косанчићевог венца до Господар
Јевремове),
– Николе Спасића,
– Велике степенице,
– Рајићева,
– Цара Уроша (од Узун Миркове до Господар Јевремове),
– Кнеза Симе Марковића.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV – 01 број 344.16-77/2018, 16. јануара 2018. године
Заменик начелника Градске управе града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда
расписаних за 4. март 2018. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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