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Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 7, 28. и 30. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члану 25.
став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ” ПАЛИЛУЛА У НАСЕЉУ ВИШЊИЧКА
БАЊА
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Милена Павловић Барили” у
градској општини Палилула, у насељу Вишњичка бања, за
обављање делатности у области основног образовања и васпитања.
Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом:
Основна школа „Милена Павловић Барили”.
Седиште Основне школе „Милена Павловић Барили”
(у даљем тексту: школа) је у Београду, Палилула, у насељу
Вишњичка бања, Улица Романа Ролана број 67.
Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се
прописи о јавним службама, основној школи и Закон о основама система образовања и васпитања.
Члан 4.
Средства за почетак рада и обављања делатности школе
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 5.
Школа остварује наставни план и програм од првог до
осмог разреда основне школе, почев од школске 2012/2013.
године.
Наставни план и програм остварује се на српском језику.
Члан 6.
До конституисања школског одбора, образује се привремени школски одбор у саставу:
1. Александар Живановић, са адресом Сланачки пут
97/14, Палилула, председник привременог Школског одбора,
2. Јелена Недић, са адресом Бранка Момирова 4, Палилула,
3. Александар Васиљевић, са адресом Марина 1, Палилула,
4. Влада Гајић, са адресом Миријевско брдо 29а, Палилула,
5. Александар Тојагић, са адресом Вишњички венац 7,
Палилула,

Цена 220 динара

6. Љубица Новаковић, са адресом Слободана Јовановића 27, Палилула,
7. Маја Жмукић, са адресом 110. Нова 12, Палилула,
8. Владимир Гајић, са адресом Цвијићева 93а, Палилула,
9. Игор Шишић, са адресом Слободана Јовановића 14,
Палилула.
Члан 7.
Привремени школси одбор има следеће обавезе:
– да донесе Статут школе до 1. августа 2012. године,
– да донесе Школски програм и Годишњи план рада
школе за школску 2012/2013. годину,
– обављаће и друге послове из надлежности школског
одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се
именује школски одбор у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања.
Члан 8.
До избора директора школе његове послове ће обављати
и вршити његова овлашћења, вршилац дужности директора школе кога ће поставити привремени школски одбор.
Права, обавезе и одговорности директора односе се и на
вршиоца дужности директора.
Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана
доношења статута школе.
Члан 10.
Одређени број ученика који су уписани, односно започели основно образовање у ОШ „Иван Милутиновић”, Маршала Тита бр. 101, ОШ „Јован Поповић” ул. Маријане Грегоран бр. 62 и ОШ „Влада Аксентијевић”, ул. Поенкарева бр.
8, а који су са пребивалиштем у насељу Вишњичка бања и
другим оближњим насељима на подручју школе, у школској
2012/2013. години наставиће, на основу писмене сагласности родитеља, стицање основног образовања у Основној
школи „Милена Павловић Барили” у Београду, Палилула у
насељу Вишњичка бања, Улица Романа Ролана бр. 67.
Члан 11.
Наставни кадар Основне школе „Милена Павловић Барили” биће запослен у складу са чл. 130. и 131. Закона о систему образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09 и 52/11).
Члан 12.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Београда” по добијању сагласности Министарства просвете
и науке Републике Србије на Одлуку о измени и допунама
Одлуке о мрежи основних школа у Београду.
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-237/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Градоначелник града Београда, 11. маја 2012. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
члана 13. Одлуке о буџету града Београда за 2012. годину
(„Службени лист града Београда”, број 54/11) и Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике града
Београда за 2012. годину, који је донело Градско веће града Београда број: 3-2151/12-ГВ од 26. априла 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ

16. мај 2012.

2. Обавезује се Секретаријат за финансије Градске управе града Београда да за реализацију тачке 1. овог решења обезбеди средства у износу од 26.000.000,00 динара за
премије за млеко, на терет буџета града за 2012. годину, у
складу са Одлуком о буџету града Београда за 2012. годину („Службени лист града Београда”, број 54/11) и у складу
са Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата
за привреду за 2012. годину, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, у оквиру раздела 10 – Секретаријат за привреду, функционална класификација 421 – Пољопривреда,
економска класификација 451141 – Субвенције јавним нефинансијским предузећија и организацијама – премије за
млеко, подпозиција 00001, налог број 2000018.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду Градске управе града Београда и Секретаријат за
финансије Градске управе града Београда.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-2511/12-Г, 11. маја 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

О ВИСИНИ ПРЕМИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ОДГОЈ ПРВОТЕЛКИ У 2012. ГОДИНИ
1. Премија за набавку и одгој првотелки у 2012. години
износи 6.500,00 динара по грлу (комаду квалитетне краве
првотелке).
2. Обавезује се Секретаријат за финансије Градске управе града Београда да за реализацију тачке 1. овог решења
обезбеди средства у износу од 26.000.000,00 динара за премије за првотелке, на терет буџета града за 2012. годину, у
складу са Одлуком о буџету града Београда за 2012. годину
(„Службени лист града Београда”, број 54/11) и у складу са
Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за
привреду за 2012. годину, извор финансирања 01 – Приходи
из буџета, у оквиру раздела 10 – Секретаријат за привреду,
функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 451241 – Субвенције јавним нефинансијским предузећија и организацијама - премије за првотелке, подпозиција 00002, налог број 3000001.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду Градске управе града Београда и Секретаријат за
финансије Градске управе града Београда.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-2510/12-Г, 11. маја 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
Градоначелник града Београда, 11. маја 2012. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
члана 13. Одлуке о буџету града Београда за 2012. годину
(„Службени лист града Београда”, број 54/11) и Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике града
Београда за 2012. годину, који је донело Градско веће града Београда број: 3-2151/12-ГВ од 26. априла 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО У 2012. ГОДИНИ
1. Премија за млеко у 2012. години износи 2,50 динара
по једном литру испорученог крављег млека које садржи
најмање 3,2% млечне масти.

Градоначелник града Београда, 15. маја 2012. године, на
основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 95. Одлуке
о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. У Решењу о распореду радног времена у Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10, 13/11 и
51/11), у тачки 3. алинеја 9. мења се и гласи:
„– У Дирекцији за јавни превоз у саставу Секретаријата
за саобраћај послови се организују радним даном, суботом,
недељом и у дане државних и верских празника за диспечере у Оперативном контролном центру, по сменама од 6.00
до 14.00, 14.00 до 22.00 и од 22.00 до 6,00 часова;
Остали запослени раде сваког радног дана од 7.30 до
15.30 часова.”
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 130-2552/12-Г, 15. маја 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АПРИЛУ 2012.
ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да повећање потрошачких цена у априлу 2012. године износи 0,7% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053- 03/12-XVII-01, 14. маја 2012. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.

16. мај 2012.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОД Л У КУ

одборника Скупштине градске општине Лазаревац, расписаних за 6. мај 2012. године, број: 013- 54 /2012-ИК од 21.
априла 2012. године остаје на снази.
8. Штампање изборног материјала утврђеног овом одлуком извршиће ЈП „Службени гласник” у складу са одлуком
Изборне комисије ГО Лазаревац број 013-35-3/2012-ИК од
27. марта 2012. године.
9. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 20. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Изборна комисија градске општине Лазаревац
Број 013-96/2012-ИК, 16. маја 2012. године

ЛАЗАРЕВАЦ
Изборна комисија градске општине Лазаревац на 34. седници одржаној 16. маја 2012. године у 15.00 часова, на основу члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/2012 – одлука УС и 54/2011) у вези са пресудом
Управног суда 6 Уж. 224/12 од 15. маја 2012. године, донела је

1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац који ће се одржати у недељу
20. маја 2012. године на бирачком месту, и то:
– број 18 зграда Техничке школе – хол ул. Доситеја Обрадовића бр. 6 Лазаревац.
2. Одређује се да број бирача на бирачком месту на
којем се обавља поновно гласање на изборима за одборнике
Скупштине градске општине Лазаревац 20. маја 2012. године, остаје непромењен у односу на решење Министарства
за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу, број 119-208-00-23/2012-30/5-22 од 20. априла
2012. године, којим је закључен део Јединственог бирачког
списка за градску општину Лазаревац.
3. Гласачки листић за гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац, штампаће се на српском језику, ћириличним писмом,
у формату А4, на папиру сиве боје PANTONE 538U на обрасцу ОДБ-8 према узорку који је саставни део ове одлуке.
4. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац 20. маја 2012. године, штампаће се укупно 1.201 гласачки листић.
Резервни број гласачких листића одређује се у броју три
комада гласачких листића, односно укупно 1.204 гласачка
листића који се штампају.
5. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац 20. маја 2012.
године, штампаће се један контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије, на обрасцу ОДБ-9 на папиру
наранџасте боје PANTONE 157, према узорку који је саставни део ове одлуке.
6. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац 20. маја 2012. године, штампаће се један записник на обрасцу ОДБ-12 према
узорку који је саставни део ово одлуке.
7. За гласање бирача на поновним изборима за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац 20. маја
2012. године, Решење о утврђивању збирне листе за избор

Председник
Слађана Ивковић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

ИЗВЕ ШТА Ј
O УКУПНИМ КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ ОДРЖАНИМ 6. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
Укупни коначни резултати избора одржаних 6. маја
2012. године за избор одборника у Скупштину градске
општине Обреновац су следећи:
Табела 1.1. – Резултати гласања
1.

Број утврђених бирачких места

55

2.

Број и % бирачких места за која су обрађени
резултати

55

100,00%

3.

Број и % бирачких места за која нису обрађени резултати

0

0,00%

4.

Број бирача уписаних у бирачки списак

65.179

5.

Број и % бирача који су гласали (заокружени у
изводу из бирачког списка)

37.785

6.

Број примљених гласачких листића (који су
утврдили бирачки одбори)
Напомена: Бирачким одборима је ИК предала
укупно 65355 листића (од резерве је у ИК остало 24 листића за евентуално накнадно уписане бираче)

65.338

7.

Број неупотребљених гласачких листића

27.553

8.

Број и % гласачких листића који нису убачени
у гласачке кутије

22

9.

Број гласачких листића који су се налазили у
гласачким кутијама

37.763

10.

Број и % неважећих гласачких листића

1.467

3,88%

11.

Број и % важећих гласачких листића

36.296

96,06%

12.

Број потписаних потврда бирача који су гласа- Од укупно 358
ли ван бирачког места
примљено 261

недостаје
97

57,97%
разлика је
17 листића
у односу
на број
предатих

0,06%

На основу утврђених резултата избора односно броја гласова које су добиле поједине изборне листе Изборна комисија
утврдила је број мандата који припада свакој изборној листи, и то:
Табела 1.2. – Изборне листе према броју гласова и добијеним мандатима
(на изборима је учествовало 9 проглашених изборних листа)
Распоред
по броју
гласова
1.
2.
3.
4.

Назив изборне листе
Покренимо Обреновац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија,
Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Партија уједињених пензионера Србије
ОО Обреновац)
ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ ОБРЕНОВАЦ, ДРАГАН ЂИЛАС
МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ ЧУЧКО – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
„ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС)”

Број гласова % од броја
Број
%
које је листа бирача који освојених освојених
добила
су гласали
мандата
мандата
9.276

24,55

16

29,09

6.968
6.591

18,44
17,44

12
12

21,82
21,82

4.685

12,40

8

14,55

Број 29 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

16. мај 2012.

Распоред
Број гласова % од броја
Број
%
по броју
Назив изборне листе
које је листа бирача који освојених освојених
гласова
добила
су гласали
мандата
мандата
5.
ГРУПА ГРАЂАНА „ОБРЕНОВАЦ – НАШ ГРАД” – СВЕТОЗАР ДОБРАШИНОВИЋ –
3.962
10,49
7
12,73
ТОЗА
6.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
1.399
3,70
0
0,00
7.
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ
Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Бо1.229
3,25
0
0,00
гата Србија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени
8.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
1.115
2,95
0
0,00
9.
ДВЕРИ – ЗА ЖИВОТ ОБРЕНОВЦА
1.071
2,83
0
0,00

Табела 1.3. Подносиоци изборних листа који су освојили цензус – најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који
су гласали и број мандата који припада свакој изборној листи
Ред.
НАЗИВ ЛИСТЕ
Број
ЦЕНЗУС
Назив подносиоца листе
Бр.
мандата
1. Покренимо Обреновац – Томислав Николић (Српска напредна
Коалиција Покренимо Обреновац (Српска напредна странстранка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије
16
29,09
ка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије –
– БК, Партија уједињених пензионера Србије ОО Обреновац)
БК, Партија уједињених пензионера Србије ОО Обреновац)
2. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ ОБРЕНОВАЦ, ДРАГАН
ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ ОБРЕНОВАЦ
12
21,82
ЂИЛАС
3. МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ ЧУЧКО – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ ЧУЧКО – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИ12
21,82
СРБИЈЕ
ОНИ СРБИЈЕ
4. „ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
„ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СР8
14,55
(СПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)”
БИЈЕ (СПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)”
5. ГРУПА ГРАЂАНА „ОБРЕНОВАЦ – НАШ ГРАД” – СВЕТОГРУПА ГРАЂАНА „ОБРЕНОВАЦ – НАШ ГРАД”
7
12,73
ЗАР ДОБРАШИНОВИЋ – ТОЗА

Табела1.4. подносиоци изборних листа који нису освојили цензус су:
1.
2.
3.
4.

Подносиоци изборних листа
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Коалиција ПРЕОКРЕТ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
ГРУПА ГРАЂАНА „ДВЕРИ ОБРЕНОВАЦ”

% гласова
3,70%
3,25%
2,95
2,83

Мандата
0
0
0
0

0

Ови резултати су 15. маја 2012. године утврђени као коначни обзиром да у остављеном законском року није било приговора на исте.
На бази утврђених коначних резултата и броја мандата који припада одређеној изборној листи извршиће се додела
мандата кандидатима са листа које су освојиле одређени број мандата у законском року.
Ове резултате доставити министарству надлежном за послове локалне самоуправе.
Овај извештај објавити у „Службеном листу града Београда”, на званичном сајту градске општине, у седишту Изборне
комисије, у средствима јавног информисања и доставити свим подносиоцима изборних листа.
013-48, 15. маја 2012. године у 16.00 часова
Секретар
Саша Сремчевић, с. р.

Председник
Маја Лалић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о оснивању Основне школе „Милена Павловић Барили” Палилула у насељу Вишњичка бања
Решење о висини премије за набавку и одгој првотелки у 2012. години – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о висини премије за млеко у 2012. години
Решење о измени и допуни Решења о распореду
радног времена у Градској управи града Београда –
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2012. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
Акти градских општина

1
2
2
2
2

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о расписивању поновних избора за
одборнике Скупштине градске општине Лазаревац
за 20. мај 2012. године – – – – – – – – – – – – – – – –

3

ОБРЕНОВАЦ
Извештај о укупним коначним резултатима избора за одборнике Скупштине градске општине
Обреновац одржаним 6. маја 2012. године – – – – –

3

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

