
ЗА ПИСНИК
О ИЗМЕНАМА ЗАПИСНИКА О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗ-
БОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗ-
БОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРА-

ДА, ОДРЖАНИХ 6. MAJA 2012. ГОДИНЕ

1.Седница Комисије почела је у 19.00 часова, 14. маја 
2012. године, у седишту Градске изборне комисије.

2. Седници Градске изборне комисије присуствују:
Иван Шебек, председник комисије
Страхиња Секулић, заменик председника комисије
Милош Тодоровић, секретар комисије
Милка Жугић, заменик секретара
Станија Вишекруна, члан 
Снежана Рогановић, заменик члана
Александар Тодоровић, члан
Биљана Милосављевић, заменик члана
Горан Јовичић, члан
Маја Васић, заменик члана
Зоран Наумовић, члан
Милија Лазаревић, заменик члана
Ивана Босиљчић, члан
Милена Станаревић, заменик члана
Петар Гроздановић, члан
Момчило Рогић, заменик члана
Младен Младеновић, члан
Снежана Аритоновић, заменик члана
Вукица Лончар, члан
Марко Денчић, заменик члана
Војкан Томић, члан
Марко Срзентић, заменик члана
Александар Томовић, члан
Рајко Прљић, заменик члана
Милан Стакић, члан
Иван Костадиновић, заменик члана
Милорад Бабић, члан
Драгољуб Николић, заменик члана
Мирослав Малбаша, члан
Милан Ћајић, заменик члана
Александар Бојић, члан
Мирослав Божић, заменик члана
Марко Косановић, члан
Иван Лаловић, заменик члана
Јелена Дивљаковић, члан
Александра Трешњев, заменик члана
Драгана Вујчић, члан
Мирјана Ристић, заменик члана
Данило Вуксановић, члан
Милан Ненадовић, заменик члана

Зоран Лукић, члан
Зорица Станојевић, заменик члана
Предраг Веиновић, члан
Миодраг Грдинић, заменик члана
Петар Бојовић, члан
Бранко Недељковић, заменик члана
Марија Животић, члан
Зоран Николић, заменик члана
Немања Јанчић, члан
Бастрија Османи, заменик члана
Стефан Јанковић, члан
Урош Аликалфић, заменик члана
Владимир Матић, члан
Сузана Антанасијевић, заменик члана
Миодраг Церовић, члан
Ана Стојановић, заменик члана
3. Комисија је утврдила да је:
– од укупно 1172 бирачка одбора у граду Београду при-

мила изборни материјал од 1172 бирачких одбора.
4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним из-

борима, Градска изборна комисија је поништила гласање на 
укупно 16 бирачких места у граду, и то:

– Бирачко место број 25 – ОШ „Алекса Шантић”, у град-
ској општини Гроцка;

– Бирачко место број 58 – МЗ „Војвода Мишић”, у град-
ској општини Звездара;

– Бирачко место број 3 –  ОШ „Јован Дучић”, у градској 
општини Нови Београд;

– Бирачко место број 43 – Основна школа, Љубинић ББ, 
у градској општини Обреновац;

– Бирачко место број 29  – ОШ „Ослободиоци Београда”, 
у градској општини Палилула;

– Бирачко место број 47 – ОШ „Стеван Дукић”, у град-
ској општини Палилула;

– Бирачко место број 80 – ОШ „Раде Драинац”, у град-
ској општини Палилула;

– Бирачко место број 84 – ОШ „Раде Драинац”, у град-
ској општини Палилула;

– Бирачко место број 34  – МЗ „Скојевска”, у градској 
општини Раковица;

– Бирачко место број 51 – „XV Београдска гимназија”, у 
градској општини Раковица;

– Бирачко место број 57– ОШ „Владимир Роловић” – 
Стара школа, у градској општини Раковица;

– Бирачко место број 6 – Основна школа „Исидора Се-
кулић”, у градској општини Савски венац;

– Бирачко место број 16 – Месна заједница „Западни 
Врачар”, у градској општини Савски венац;

– Бирачко место број 19 – Национална служба запошља-
вања, у градској општини Стари град;
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– Бирачко место број 25  – Трговачка школа, у градској 
општини Стари град;

– Бирачко место број 47  – Природно математички фа-
култет, у градској општини Стари град,

и расписала поновно гласање на овим бирачким мести-
ма за 20. мај 2012. године. 

5. На основу изборног материјала примљеног од бирач-
ких одбора утврђено је:

– да је за изборе предато укупно гла-
сачких листића: 1.576.580

– да је остало неупотребљених гласа-
чких листића: 703.356

– да, према изводима из бирачких 
спискова, има уписаних бирача: 1.547.890

– да је, према изводима из бирачког 
списка и посебним изводима из бирач-
ког списка на изборима гласало бирача:

– што износи: 843.332 (54.48 %)
– да је број гласачких листића који се 

налазио у гласачким кутијама: 842.060 (99.85%)
– да је било неважећих гласачких 

листића: 35.581 (4.22%)
– да је било важећих гласачких 

листића: 806.479 (95.63%)
– да је, према Записнику о раду би-

рачког одбора на спровођењу гласања и 
утврђивању резултата гласања ван би-
рачког места, гласало бирача 5.959

– да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Редни 
број

Назив изборне листе Број гласова 
које је добила 
изборна листа

Број мандата 
које је добила 
изборна листа

% од бирача 
који су 
гласали

1 2 3 4 5
1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ БЕОГРАД 296.921 50 35.21
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 33.285 / 3.95
3. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ 23.546 / 2.79
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ 

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, СО-
ЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, БОГАТА СРБИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
САНЏАКА, ЗЕЛЕНА ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА –  ЗЕЛЕНИ

39.161 / 4.64

5. ПОКРЕНИМО БЕОГРАД – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
МАКЕДОНАЦА – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ, ПОКРЕТ 
СНАГА СРБИЈЕ – БК, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА 
ИЗБЈЕГЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ)

216.531 37 25.68

6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 62.953 10 7.46
7. ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА 

УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) 
– Милан Кркобабић

77.132 13 9.15

8. ГРУПА ГРАЂАНА ПОКРЕТ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА – ЈОВАН 
СРЕТКОВИЋ ЈОЛЕ

1.790 / 0.21

9. ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА 7.586 / 0.90
10. НСД БЕОГРАД – ДР ДУШАН ЈАЊИЋ 896 / 0.11
11. ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ БЕОГРАДА 30.161 / 3.58
12. КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА – ЈОСИП БРОЗ 6.695 / 0.79
13. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ 2.660 / 0.32
14. РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА – МИРКО БЕОКОВИЋ 356 / 0.04
15. СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА „СРПСКА СЛОГА” – ЉУБОМИР 

СИМИЋ
904 / 0.11

16. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 5.902 / 0.70

6. Чланови Градске изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.

8. Градска изборна комисија је завршила рад 14. маја 2012. године у 19.45 часова.

Градска изборна комисија

 Секретар Председник 
 Милош Тодоровић, с. р. Иван Шебек, с. р.

Следе својеручни потписи чланова Градске изборне комисије.
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ЗВЕЗДАРА

ЗА ПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЗВЕЗДАРА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ/ЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЗВЕЗДАРА ОДРЖАНИХ 6. МАЈА 2012. ГОДИНЕ И ПО-
НОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ОДРЖАНОГ 13. МАЈА 2012. ГО-

ДИНЕ

1. Седница комисије почела је 13. маја 2012. године у 
20.30 часова у седишту Изборне комисије градске општине 
Звездара.

2. Седници Изборне комисије градске општине Звездара 
присуствују:

1. Леила Руждић Трифуновић, председница комисије
2. Снежана Милићевић, заменца председнице комисије
3. Вељко Цветковић, члан 
4. Љиљана Анђелковић, заменица члана
5. Дражен Бозало, члан 
6. Младен Младеновић, заменик члана
7. Андреј Димитријевић, члан 
8. Петар Мишић, заменик члана
9. Даница Кецман, заменица члана
10. Милош Муцок, члан
11. Александра Пауновић, заменица члана
12. Јелена Илић, чланица
13. Срђан Ћирковић, заменик члана
14. Милош Марковић, заменик члана
15. Небојша Ристић, члан
16. Александар Тасић, заменик члана
17. Вера Ивљанин, чланица
18. Јована Јаковљевић, чланица
19. Димитрије Живковић, члан
20. Никола Радић, заменик члана
21. Гордана Бошковић, чланица
22. Божидар Бркин, члан
23. Драгана Миловановић, заменица члана
24. Ивана Вујадиновић, секретарка комисије
25. Весна Јушковић, заменица секретарке комисије

3. Комисија је утврдила да је:
– од укупно 81 бирачког одбора у градској општини 

Звездара примила изборни материјал од 81 бирачког одбо-
ра, и то:

– од бирачких одбора са бирачких места број 1. до 57. и 
број 59. до 81. Изборна комисија је примила изборни мате-
ријал 6. маја 2012. године,

– од бирачког одбора са бирачког места број 58. Избор-
на комисија је примила изборни материјал 13. маја 2012. 
године, након спроведеног поновљеног гласања, на основу 
Одлуке Изборне комисије број 013-1-207 од 7. маја 2012. го-
дине, у складу са одредбама Закона о локалним изборима.

4. Изборна комисија градске општине Звездара је при-
ликом утврђивања резултата избора одржаних 6. маја 2012.
године, донела Одлуку XI број 013-1-207 од 7. маја 2012. го-
дине, којом је поништила гласање на бирачком месту број 
58. у Градској општини Звездара, због утврђених неправил-
ности у изборном поступку. Наведеном одлуком Изборна 
комисија је одредила да се на  бирачком месту број  58. по-
нови гласање 13. маја 2012. године, на начин и по поступку 
утврђеним за спровођење избора.

Комисија је  након спроведеног поновљеног гласања на 
бирачком месту број 58. у градској општини Звездара, 13. 
маја 2012. године утврдила да нема битних повреда Закона 
о локалним изборима.

5. На основу изборног материјала примљеног од бирач-
ких одбора утврђено је:

–да је за изборе предато укупно гласачких лис-
тића: 143.218

– да је остало неупотребљених гласачких 
листића: 69.770

– да, према изводима из бирачких спискова, 
има уписаних бирача/ица: 143.259

– да је, према изводима из бирачког списка и 
и посебним изводима из бирачког списка на избо-
рима гласало бирача/ица, што износи: 51,27%

– да је број гласачких листића који се налазио у 
гласачким кутијама: 73.364

– да је било неважећих гласачких листића: 3.633
– да је било важећих гласачких листића: 69.731
– да су поједине изборне листе добиле следећи број гла-

сова и мандата:

Редни 
број

Назив изборне листе Број гласова 
које је добила 
изборна листа

Број мандата 
које је добила 
изборна листа

% од 
бирача/ица 

који су гласали
1 2 3 4 5
1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉУ ЗВЕЗДАРУ 26351 23 35,88
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ 2430 0 3,31
3. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ 1946 0 2,65

4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ
Либерално демократска партија, Српске покрет обнове, Социјалдемократска 
унија, Богата Србија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија 
– зелени

5630 5 7,67

5. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ–МР ДУШАН ЂАПИЋ 4695 4 6,39
6. ИВИЦА ДАЧИЋ– СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАР-

ТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС),
6768 6 9,21

7. ПОКРЕНИМО ЗВЕЗДАРУ –ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска партија македонаца – 
Демократска партија на македонците, Покрет социјалиста)

14480 12 19,71

8. ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА 1042 0 1,42

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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1 2 3 4 5
9. ГРУПА ГРАЂАНА ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ СВИ ЗА ЗВЕЗДАРУ 2184 0 2,97

10. ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ ЗВЕЗДАРЕ 3951 3 5,38
11. СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА „СРПСКА СЛОГА” – ДРАГАН 

ЈОВАНОВИЋ
254 0 0,35

6. Чланови Изборне комисије градске општине Звездара 
након обављеног поновљеног гласања НИСУ ИМАЛИ при-
медбе на утврђивање резултата избора.

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште 
јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.

8. Изборна комисија Градске општине Звездара је завр-
шила рад 13. маја 2012. године у 22.30 часова.

Изборна комисија градске општине Звездара
XI број 013-1-226, 13. маја 2012. године

 Секретарка  Председница 
 Ивана Вујадиновић, с. р. Леила Руждић Трифуновић, с. р.

Следе својеручни потписи чланова Изборне комисије 
градске општине Звездара.

САВСКИ ВЕНАЦ

На основу члана 50. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), Избор-
на комисија градске општине Савски венац на 21. седници 
одржаној 14. маја 2012. године, у 14.00 часова, донела је 

ОДЛУКУ

1. Расписују се поновни избори за одборнике Скупшти-
не градске општине Савски венац, који ће се одржати 20. 
маја 2012. године, на следећим бирачким местима:

– бирачко место број 6 – Основна школа „Исидора Се-
кулић” и 

– бирачко место број 16 – Месна заједница „Западни 
Врачар”.

2. Одређује се да ће се поновно гласање на изборима за 
одборнике Скупштине градске општине Савски венац 20. 
маја 2012. године, обављати на истим бирачким местима на 
територији градске општине Савски венац, које је својим 
решењем о одређивању бирачких за гласање на изборима 
за народне посланике Народне скупштине и изборима за 
председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. годи-
не („Службени гласник РС”, бр. 32/12, 33/12, 42/12, 46/12 и 
47/12) за ГО Савски венац одредила Републичка изборна 
комисија.

3. Одређује се да број бирача на бирачким местима на 
којима се обавља поновно гласање на изборима за одборни-
ке Скупштине градске општине Савски венац 20. маја 2012. 
године, остаје непромењен у односу на решење Министар-
ства за људска и мањинска права, државну управу и локал-
ну самоуправу, од 20. априла 2012. године, којим је закљу-
чен део Јединственог бирачког списка за град Београд – ГО 
Савски венац.

4. Гласачки листићи за гласање на поновним изборима 
за одборнике Скупштине градске општине Савски венац, 
штампаће се према узорку који је саставни део ове одлуке.

5. За гласање бирача на поновним изборима за одборни-
ке Скупштине градске општине Савски венац 20. маја 2012. 
године, штампаће се укупно 2.408 гласачких листића.

Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 
0,3% од утврђеног броја гласачких листића, што износи 7 
гласачких листића, односно укупно 2.415 гласачких листића 
који се штампају.

6. За гласање бирача на поновним изборима за одборни-
ке Скупштине градске општине Савски венац 20. маја 2012. 
године, штампаће се укупно два контролна листа за прове-
ру исправности гласачке кутије, према узорку који је сас-
тавни део ове одлуке.

7. За гласање бирача на поновним изборима за одбор-
нике Скупштине градске општине Савски венац 20. маја 
2012. године, штампаће се по 2 записника на обрасцима 
СГОСВ-10, СГОСВ-11 и СГОСВ-12, према узорцима који су 
саставни део ове одлуке.

8. За гласање бирача на поновним изборима за одбор-
нике Скупштине градске општине Савски венац 20. маја 
2012. године, Решење о утврђивању збирне изборне листе 
за избор одборника у Скупштину градске општине Сав-
ски венац, утврђено на седници Изборне комисије град-
ске општине Савски венац број 208-379/2012 од 24. априла 
2012. године, остаје на снази.

9. Ову одлуку доставити Министарству за људска и 
мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, 
Републичкој изборној комисији, Градској изборној комиси-
ји града Београда и Јавном предузећу „Службени гласник” 
које је одређено за штампање гласачких листића и другог 
изборног материјала за спровођење избора за одборнике 
Скупштине градске општине Савски венац.

10. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Изборна комисија градске општине Савски венац
Број 208-540/2012, 14. маја 2012. године

Председник
Ненад Прелић, с. р.

БАРАЈЕВО

РЕ ЗУЛТАТИ ИЗБ ОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ БАРАЈЕВО ОДРЖАНИХ 6. МАЈА 2012. ГОДИНЕ И 
ПОНОВНИХ ИЗБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БР. 10 – 
ДОМ КУЛТУРЕ У БЕЉИНИ ОДРЖАНИХ 13. МАЈА 2012. 

ГОДИНЕ

На основу изборног материјала примљеног од бирачких 
одбора на изборима одржаним 06. маја 2012. године и на 
поновним изборима на бирачком месту број 10 – Дом кул-
туре у Бељини , утврђено је:

– да је за изборе предато гласачких листића 23.174
– да је остало неупотребљених гласачких листића 8.994,
– да, према Изводу из бирачког списка има уписаних би-

рача 23.174,
– да је, број бирача који су гласали (заокружени у изводу 

из бирачког списка) 14.192  бирача, што износи 61,24  %,
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– да је број бирача који су гласали ван бирачког места 
151 бирача,

– да је било неважећих гласачких листића 581,
– да је било важећих гласачких листића 13.576.
(Напомена: За бирачко место бр. 10 – Дом културе у 

Бељини унети су резултати са поновних избора одржаних 
13. маја 2012. године.)

– да су поједине изборне листе добиле следећи број гла-
сова и мандата:
Редни 
број

Назив изборне листе Број 
гласова 
које је 
добила 

изборна 
листа

Број 
мандата 
које је 
добила 

изборна 
листа

1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉЕ 
БАРАЈЕВО 3.460 10

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС)

2.139 6

3. Проф. др Зоран Станковић – УРС – 
дипл. инж. Владета Вићентијевић 440 0

4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕ-
ОКРЕТ Либерално демократска 
партија, Српски покрет обнове, Со-
цијалдемократска унија, Богата Ср-
бија, Демократска партија Санџака, 
Зелена еколошка партија – Зелени

523 0

5. ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА 
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА 462 0

6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – 
ДР. АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ 527 0

7. ПОКРЕНИМО БАРАЈЕВО – ТО-
МИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска на-
предна странка, Нова Србија, Покрет 
Социјалиста, Партија у једињених 
пензионера Србије – ПУПС)

3.810 11

8. ГРУПА ГРАЂАНА НАШЕ БАРАЈЕ-
ВО РАДЕ СТЕВАНОВИЋ 1080 3

9. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СР-
БИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 1135 3

Општинска изборна комисија општине Барајево
Број 013-2-137/2012, 14. маја 2012. године

 Секретар Председник 
 Мијушко Тешовић, с. р. Ивица Јанковић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ

ЗА ПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
МЛАДЕНОВАЦ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБО-
РА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ МЛАДЕНОВАЦ ОДРЖАНИХ 6. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

1. Седница Комисије је почела у 13.00 часова, 7. маја 
2012. године, у седишту Изборне комисије, улица Јанка Ка-
тића број 6, Младеновац.

2. Седници Комисије присуствују:
1. Јован Стрижак, председник комисије
2. Милан Митрашиновић, члан комисије

3. Дијана Лазић Вулиновић, члан комисије
4. Горан Пешић, члан комисије 
5. Миодраг Бабић, члан комисије
6. Никола Миленковић, члан комисије 
7. Јован Бошковић, члан комисије 
8. Младен Тодоровић, члан комисије 
9. Данијела Николичић, члан комисије 
10. Зоран Каличанин, члан комисије 
11. Душко Дивић, члан комисије 
12. Натали Томић, члан комисије 
13. Весна Петровић, члан комисије 
14. Предраг Лукић, члан комисије 
15. Милан Ристић, члан комисије 
16. Спасо Јањић, члан комисије
17. Александра Матејић, члан комисије 
18. Иван Живковић, члан комисије 
19. Мирјана Симовић, секретар комисије
20. Снежана Симић, заменик секретара комисије
3. Комисија је утврдила да је примила изборни мате-

ријал од бирачких одбора са 59 бирачких места на терито-
рији градске општине Младеновац. 

4. Комисија је утврдила да није било битних повреда од-
редаба Закона о локалним изборима и није поништила гла-
сање ни на једном бирачком месту.

((4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним 
изборима Изборна комисија је поништила гласање на укуп-
но _____/______ бирачких места, и то: (навести бројеве и 
називе бирачких места)).

5. На основу изборног материјала примљеног од бирач-
ких одбора, утврђено је:

– да је за изборе предато укупно гласачких лис-
тића: 46.941

– да је остало неупотребљено гласачких 
листића: 18.020

– да према изводима из бирачких спискова има 
уписаних бирача: 46.953

– да је према изводима из бирачких спискова 
и посебним изводима из бирачког списка на избо-
рима гласало бирача:

- што износи 28.921 61,59 %
– да је број гласачких листића који се налазио у 

гласачким кутијама 28.914
– да је било неважећих гласачких листића 

укупно: 1.303
– да је било важећих гласачких листића укупно: 27.611
– да су Изборне листе појединачно добиле следећи број 

гласова и мандата:

Ред.
бр. Назив изборне листе

Број 
гласова
које је 
добила

изборна 
листа

Број 
мандата
које је 
добила

изборна 
листа

1. Драган Ђилас Избор за бољи Младе-
новац 8.116 19

2.
проф. др Зоран Станковић – Ује-
дињени региони Србије – Слободан 
Секулић

2.743
6

3. Српска радикална странка – др Алек-
сандар Мартиновић 1.025 -

4. Чедомир Јовановић – Преокрет 1.216 -

5. Покренимо Младеновац – Томислав 
Николић 7.422 18

6. Демократска странка Србије – 
Војислав Коштуница 2.171 5
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Ред.
бр. Назив изборне листе

Број 
гласова
које је 
добила

изборна 
листа

Број 
мандата
које је 
добила

изборна 
листа

7.
Ивица Дачић – Социјалистичка пар-
тија Србије (СПС) Јединствена Ср-
бија (ЈС) – Драган Марковић Палма

3.129
7

8. Група грађана „ДВЕРИ” Младеновац 897 -

9. Група грађана „МЛАДЕНОВАЦ НАША 
КУЋА” др Боривоје Миросавић 892 -

5. Чланови Изборне комисије имали су – нису имали 
примедбе на утврђивање резултата избора.

Примедбе су: 
________________________________________________
________________________________/_______________
________________________________________________

(шири текст уколико је потребно дати у посебном прилогу као сас-
тавни део овог записника)

6. Закључено је да се резултати избора одмах саопште 
јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.

7. Комисија је завршила рад 7. маја 2012. године у 13.40 
часова.

Изборна комисија градске општине Младеновац
Број I-01-013-1/46/2012, 7. маја 2012. године

Председник
Јован Стрижак, с. р.

СОПОТ

ЗА ПИСНИК
О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗ-
БОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ОДРЖАНИХ 6. МАЈА 2012. ГОД. И ПОНО-

ВЉЕНИХ 13. МАЈА 2012. ГОД.

1. Седница комисије почела је у 21.00 часова 13. маја 2012. године у седишту Општинске изборне комисије градске 
општине Сопот.

2. Седници Општинске изборне комисије присуствују:
1) Божо Вукчевић, председник
2) Миле Вујановић, члан
3) Снежана Стојановић Кандић, члан
4) Дејан Сарић, члан
5) Ивана Јанковић, члан
6) Владимир Кљајић, члан
7) Радољуб Јовановић, члан
8) Небојша Јосић, члан
9) Јелена Симић, члан
10) Драган Јанковић, члан
11) Милена Митић
12) Андрија Кокановић, члан
13) Миодраг Урошевић, члан
14) Љиљана Борикић
3. Комисија је утврдила да је од укупно 33 бирачка одбора у градској општини Сопот примила изборни материјал од  33 

бирачка одбора.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
– да је укупан број бирача уписаних у бирачки списак 17635
– да је број бирача који су гласали на бирачким местима 11414
– да је број бирача који су гласали ван бирачког места 232
– да је укупан број примљених гласачких листића 17729
– да је укупан број неважећих гласачких листића 501
– да је укупан број важећих гласачких листића 10901
– да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Ред. 
бр. Назив изборне листе

Бр. гласова 
које је 
добила

Бр. мандата 
које је 
добила

% бир. 
који су 
гласали

1. ЖИВОРАД ЖИКА МИЛОСАВЉЕВИЋ ГРУПА ГРАЂАНА ЗА ОПШТИНУ СОПОТ 4399 16 48,48
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ 272 / /
3. ПРОФ.ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – ДР БОГДАН КОРО-

МАН
250 / /

4. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ СОПОТ 1174 4 12,12
5. ПОКРЕНИМО СОПОТ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 2243 8 24,24
6. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ 454 / /
7. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС) 814 3 9,09
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Ред. 
бр. Назив изборне листе

Бр. гласова 
које је 
добила

Бр. мандата 
које је 
добила

% бир. 
који су 
гласали

8. МИЛАН КРКОБАБИЋ – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ  ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – 
БРАНКО ЈОВИЧИЋ

184 / /

9. ГРУПА ГРАЂАНА „МОЈЕ  МЕСТО – НЕГО ШТА” 196 / /
10. ГРУПА ГРАЂАНА ВЛАДАН ЛУКИЋ 624 2 6,06
11. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 291 / /

6. Чланови Општинске изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.
7. Општинска изборна комисија је завршила рад 13. маја 2012. године у 21,15 часова.

Општинска изборна комисија

 Секретар Председник 
 Јелена Живковић, с. р. Божо Вукчевић, с. р.



Број 28 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 14. мај 2012.

Страна
Записник о изменама Записника о раду Градске 

изборне комисије на утврђивању резултата избора 
за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 
6. маја 2012. године – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина 

ЗВЕЗДАРА
Записник о раду Изборне комисије градске 

општине Звездара на утврђивању резултата избора 
за одборнике/це Скупштине градске општине Звез-
дара одржаних 6. маја 2012. године и поновљеног 
гласања одржаног 13. маја 2012. године– – – – – – –  3

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Страна
БАРАЈЕВО

Резултати избора за одборнике у Скупштину град-
ске општине Барајево одржаних 6. маја 2012. године 
и поновних избора на бирачком месту бр. 10 – Дом 
културе у Бељини одржаних 13. маја 2012. године  –  4

МЛАДЕНОВАЦ
Записник о раду Изборне комисије градске 

општине Младеновац на утврђивању резултата из-
бора за одборнике Скупштине градске општине 
Младеновац одржаних 6. маја 2012. године  – – – –  5

СОПОТ
Записник о раду Општинске изборне комисије 

градске општине Сопот на утврђивању резултата 
избора за одборнике Скупштине градске општине 
Сопот одржаних 6. маја 2012. године и поновљених 
13. маја 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


