
На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10, 54/11 и 12/20), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, 
бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука 
УС, 36/11 и 12/20), Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/20) Изборна комисија Градске општине Земун, на седници одржаној 13. марта 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора за 

одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 26. април 2020. године.

Члан 2.
Обрасци за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Зе-

мун су:
1. Решење о утврђивању збирне изборне листе – ЛИСГОЗ-07/20;
2. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије – ЛИСГОЗ-08/20;
3. Гласачки листић за избор одборника Скупштине Градске општине Земун – ЛИСГОЗ-09/20;
4. Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места за избор одборника Скупштине Градске општине Земун – 

ЛИСГОЗ-10/20;
5. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Земун 

– ЛИСГОЗ-11/20;
6. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скуп-

штине Градске општине Земун – ЛИСГОЗ-12/20;
7. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за одборнике Скупштине Градске општине 

Земун – ЛИСГОЗ-13/20;
8. Пријава посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун 

– ЛИСГОЗ-14/20;
9. Списак лица пријављених за посматраче рада органа за спровођење избора -ЛИСГОЗ-15/20;
10. Овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора – ЛИСГОЗ 16/20;
11. Акредитација за праћење рада органа за спровођење избора – ЛИСГОЗ-17/20;
12. Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске 

општине Земун – ЛИСГОЗ-18/20;
13. Уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Земун – ЛИСГОЗ-19/2020.
Обрасци прописани ставом 1. овог члана, налазе се у прилогу ове одлуке и њен су саставни део.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Земун
Број 013-219/2020-IV-ИК, 13. марта 2020. године

Председник
Јана Љубичић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11 и 12/20), а у складу са чланом 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), Изборна комисија Градске општине Земун на седници одржаној марта 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНИХ ЗА 26. 

АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Одређује се Јавно предузеће „Службени гласник” Београд, Јована Ристића 1, за штампање гласачких листића и дру-
гог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 26. април 
2020. године, у својству носиоца искључивог права за вршење предметне услуге.

2. Овлашћује се Душан Милић, заменик председника Изборне комисије Градске општине Земун, да са Јавним предузе-
ћем „Службени гласник” закључи уговор о штампању гласачких листића и другог изборног материјала.

3. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник”.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Земун 
Број 013-220/20-IV-ИК, 13. марта 2020. године

Председник
Јана Љубичић, ср.

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), а сходно члану 34. став 1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 
28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), Изборна комисија Градске општине Земун, на седници одржаној 13. марта 2020. године, 
донела је

Р ОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун 
утврђени су :

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 21/20);

– Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20);
– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 

85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20);
– 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”, бр. 15/12 и 88/18);
– Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скуппштине расписаних за 26. април 2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 20/20);
– Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Скупштине, расписа-

них за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 20/20).
2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда донета је и објављена 4. 

марта 2020. године.
Одлуком су избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписани за 26. април 2020. године.
Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана расписивања избора.
3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Ред. 
број Радња Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци
1.1. Расписивање избора (члан 8. Закона о локалним изборима и члан 1. Одлуке о расписивању избора за одборнике 

Скупштина градских општина града Београда)
4. марта 2020. године, 
а избори су расписани за
26. април 2020. године

1.2. Почетак рокова за предузимање изборних радњи (Одлука о расписивању избора) од 4. марта 2020. године
1.3. Обавештавање грађана о свим активностима изборног поступка и догађајима значајним за изборе (члан 27. Закона о 

локалним изборима) 
Све време у поступку избора, осим за време 
предизборног ћутања; 

1.4. Излагање дела бирачког списка за подручје градске општине Земун и израда и достављање обавештења бирачима да 
могу захтевати ажурирање података у бирачком списку (чл. 14-16. Закона о јединственом бирачком списку)

Дан после расписивања избора, односно од 5. 
марта 2020. године
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Ред. 
број Радња Рок

1.5. Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку 
(члан 14. став 1. ЗОЈБС)

до закључења бирачког списка 10. априла у 
24.00 часа 

1.6. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу и стављање на располагање 
учесницима у изборима (члан 23. став 1. Закона о локалним изборима – ЗОЛИ)

најкасније 7. марта 2020. године у 24.00 часа (у 
року од три дана од дана расписивања избора)

1.7. Прописивање образаца и организовање техничких припрема за спровођење избора (члан 15. став 1. тачка 5. ЗОЛИ) најкасније 7. марта 2020. године у 24.00 часа
2. Органи и тела за спровођење избора, поступак кандидовања

2.1. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. ЗОЛИ) најкасније 10. априла 2020. године у 24.00 часа
(15 дана пре дана избора)

2.2. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. ЗОЛИ) Најкасније до утврђивања збирне изборне 
листе

2.3. Доношење решења о проглашењу изборне листе (члан 24. став 1. ЗОЛИ) у року од 24 часа од часа пријема предлога 
подносиоца изборне листе (уколико испуњава 
услове)

2.4. Доношење решења о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење 
избора (члан 14. став 6. ЗОЛИ)

даном проглашења изборне листе

2.5. Достављање решења о проглашењу изборне листе подносиоцу (члан 24. став 2. ЗОЛИ) без одлагања 
2.6. Достављање решења о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење 

избора (члан 14. став 7. ЗОЛИ)
У року од 24 часа од доношења решења

2.7. Одређивање опуномоћених представника у ИК подносилаца изборне листе 20. април 2020. године
2.8. Утврђивање проширеног састава ИК (члан 14. ЗОЛИ) 24 часа од пријема обавештења о лицима која 

улазе у проширени састав
2.9. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном листу Града Београда” (члан 26. ст.1. и 3. ЗОЛИ)  Најкасније 15.априла 2020. године

(најкасније 10 дана пре одржавања избора)
2.10. Достављање збирне изборне листе Републичкој изборној комисији Најкасније 16.априла 2020. године
2.11. Право увида у поднете изборне листе и документацију (члан 26. став 4. ЗОЛИ) 48 часова од дана објављивања збирне изборне 

листе
2.12. Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које 

он овласти (члан 21. ЗОЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)
од проглашења изборне листе 

2.13. Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗОЈБС) 10. априла 2020. године у 24.00 часа
2.14. Достављање решења о закључењу бирачког списка Републичкој изборној комисији, 

(члан 17. став 2. ЗОЈБС) 
11. априла 2020. године у 24.00 часа

2.15. Објављивање у „Службени листу Града Београда” укупног броја бирача (члан 18. ЗОЈБС) одмах по добијању решења о закључењу 
бирачког списка

2.16. Пријем у Изборној комисији решења на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког 
списка (члан 20. став 2. ЗОЈБС)

до 23.априла 2020. године у 24.00 часа

2.17. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу Града Београда” коначног броја бирача у градској општини Земун
(члан 20. став 2. ЗОЈБС)

одмах по истеку рока за пријем решења на ко-
јима се заснивају промене у бирачком списку 
по закључењу бирачког списка

4. Спровођење избора
4.1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора

(члан 54. став 1. ЗОИНП)
најкасније до 21. априла 2020. године 

4.2. Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 62. став 2. ЗОИНП) најкасније 23.априла у 24.00 часа
4.3. „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. ЗОИНП) од 23. априла у 24.00 часа до затварања бирач-

ких места 26. априла у 20.00 часова
4.4. Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. ЗОИНП)
26. априла, од 7.00 до 20.00 часова

 5. Утврђивање и објављивање резултата избора
5.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комисији 

(члан 38. ст.1 ЗОЛИ)
Одмах по утврђивању резултата гласања, а 
најкасније 27. априла у 4.00 часа

5.2. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији (члан 39. став 2. ЗОЛИ) најкасније у року од шест часова од доставља-
ња извештаја са бирачких места

5.3. 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 нева-
жећих гласачких листића, укупног броја важећих гласачких листића и броја гласова датих за сваку изборну листу 
(члан 39. став 1. ЗОЛИ)

У року од 24 часа од затварања бирачких места

5.4. Утврђивање броја мандата који припада свакој изборној листи и расподела одборничких мандата (члан 41. ст. 1 и 4. 
ЗОЛИ)

У року од 24 часа од затварања бирачких места

5.5. Објављивање резултата избора у „Службени листу Града Београда” (члан 44. ЗОЛИ) у року од 24 часа од затварања бирачких места
5.6. Расписивање поновних избора од стране ИК у случају да ИК или Управни суд у Београду пониште изборе због 

неправилности у спровођењу избора (члан 50. став 4. ЗОЛИ)
одмах по доношењу одлуке о поништавању 

5.7. Поновни избори, у случају да ИК или Управни суд у Београду пониште изборе због неправилности у спровођењу 
избора (члан 50. ст. 1. и 3. ЗОЛИ)

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

5.8. Утврђивање коначних резултата избора по завршетку поновљеног гласања
6. Заштита изборног права

6.1. Подношење приговора Изборној комисији од стране бирача, кандидата или предлагача, због неправилности у по-
ступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. ЗОЛИ)

у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, 
извршена радња или учињен пропуст

6.2. Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. ЗОЛИ) у року од 48 часова од часа пријема приговора
6.3. Жалба Управном суду против решења изборне комисије по приговору (члан 54. став 1. ЗОЛИ) у року од 24 часа од достављања решења
6.4. Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. став 2. ЗОЛИ) Одмах, а најкасније у року од 12 часова од 

пријема жалбе
6.5. Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗОЛИ)
у року од 48 часова од пријема жалбе
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Ред. 
број Радња Рок

7. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника
7.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе 

(члан 43. ЗОЛИ)
у року од десет дана од дана објављивања 
укупних резултата избора

7.2. Издавање уверења о избору за одборника Скупштине Градске општине Земун (члан 45. ЗОЛИ) одмах по додели мандата
8. Извештавање Скупштине 

8.1. Подношење извештаја Скупштини градске општине Земун о спроведеним изборима и достављање података о 
спровођењу и резултатима избора министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу 
надлежном за послове статистике (члан 15. став 1. тач. 10. и 11. ЗОЛИ)

непосредно по завршетку избора

8.2. Потврђивање мандата новоизабраних одборника (члан 56. став 3. ув.став 1. ЗОЛИ) На конститутивној седници која се сазива у 
року од 15 дана од дана објављивања резултата 
избора

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Изборна комисија Градске општине Земун
Број 013-218/20-IV-ИК, 13. марта 2020. године 

Председник
Јана Љубичић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 
168. Закона о запосленима у аутономној покрајини и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
21/16, 113/17 и 95/18) и члана 26. Одлуке о организацији 
Управе Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 123/19), 12. марта 2020. године, усво-
јило је 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији рад-

них места у Управи Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 109/16, 12/17, 32/17, 58/17, 
63/17, 27/18, 31/18, 34/18, 48/18, 76/18, 6/19 25/19, 45/19, 
47/19, 78/19 и 119/19), (у даљем тексту: правилник), члан 3. 
мења се и гласи: 

У Правилнику је систематизован следећи број службе-
ника на положају:
Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 
Службеник на положају – II група 1 

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:
Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 37
Саветник 72
Млађи саветник 31
Сарадник 15
Млађи сарадник 13

Службеници – извршиоци Број службеника
Виши референт 49
Референт 3
Млађи референт 5 
Укупно: 225 службеника
Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 4
Четврта врста радних места 16
Пета врста радних места 0
Укупно: 21 намештеник

Члан 2. 
Члан 24. Правилника мења се и гласи:
Правилник садржи радна места на положајима, изврши-

лачка радна места и радна места на којима раде намештеници.

Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 службеник
Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:
Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 35
Саветник 68
Млађи саветник 22
Сарадник 13
Млађи сарадник 9
Виши референт 49
Референт 0
Млађи референт 1
Укупно: 197 службеника
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Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 4
Четврта врста радних места 16
Пета врста радних места 0
Укупно: 21 намештеник

Члан 1. 
У члану 25. Правилника Поглавље II Одељење за дру-

штвене делатности, II-1 Одсек за друштвене делатности у 
тачки II-1-6 број службеника се са један повећава на два и 
у тачки II-1-7 број службеника се са један повећава на два. 

Члан 2. 
У члану 25. Правилника, Поглавље III Одељење за ин-

спекцијске послове, III-1 Одсек комуналне инспекције у 
тачки III-1-4 број службеника се са два смањује на један.

Члан 3. 
У члану 25. Правилника, Поглавље IV Одељење за оп-

шту управу, IV-1 Одсек писарнице и архиве у тачки IV-2-3 
број службеника се са два повећава на три.

Члан 4. 
У члану 25. Правилника, Поглавље VI Служба за зајед-

ничке послове, VI-1 Одсек радне односе и управљање људ-
ским ресурсима, у тачкама VI-1-2 и VI-1-4 у делу који се 
односи на опис посла, реч „Општинско” замењује се речју 
„Градско”. 

У истом члану и Поглављу, VI-1 Одсек за радне односе и 
управљање људским ресурсима, додаје се нова тачка и гласи: 

VI-1-3 Управљање људским ресурсима
Звање: Саветник  број службеника: 1

Опис посла: врши анализу описа послова и радних места 
у органима Градске општине и њихово правилно разврста-
вање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места; врши плани-
рање и развој кадрова у органима Градске општине; обавља 
стручне послове у вези са планирањем организационих про-
мена у органима Градске општине; припрема нацрт Кадров-
ског плана и прати његово спровођења у органима; обавља 
стручне послове у поступку избора кандидата и запошља-
вања; развија систем оцењивања рада службеника, систе-
матско праћење постигнућа службеника, унапређивање мо-
тивације службеника; врши анализу, процену и припрему 
предлога Годишњег програма посебног стручног усаврша-
вања службеника и предлога финансијског плана за његово 
извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката 
интерног и екстерног стручног усавршавања; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, VI-1 Одсек за радне односе и 
управљање људским ресурсима, ранија тачка VI-1-3, поста-
је тачка VI-1-4 и гласи:

VI-1-4 Управљање људским ресурсима 
Звање: Млађи саветник Број службеника: 1

Опис посла: учествује у вршењу анализе описа посло-
ва и радних места у органима градске општине и њиховом 
правилном разврставању у звања уз детаљно упутство и ре-
дован надзор запосленог вишег звања; учествује у припре-
ми нацрта Правилника о унутрашњој организацији и си-
стематизацији радних места; обавља стручне послове у вези 
са планирањем организационих промена у органима град-
ске општине; учествује у припреми нацрта Кадровског пла-
на; обавља стручне послове у поступку избора кандидата и 
запошљавања уз редован надзор и детаљано упутство запо-
сленог вишег звања; обавља стручне послове у вези спро-
вођења оцењивања рада службеника; врши анализу резул-
тата и праћење ефеката оцењивања службеника; учествује у 
припреми предлога годишњег Програма посебног стручног 
усавршавања службеника и предлога финансијског плана за 
његово извршавање; врши анализу ефеката интерног и ек-
стерног стручног усавршавања; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година про-
ведених у радном односу у органима аутономних покраји-
на и јединицама локалне самоуправе, у органима градских 
општина, као и стручним службама и посебним организа-
цијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, 
јединице локалне самоуправе и градске општине за обавља-
ње послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, VI-1 Одсек за радне односе и 
управљање људским ресурсима, раније тачке VI-1-4, VI-1-5 
и VI-1-6 постају тачке VI-1-5, VI-1-6 и VI-1-7.

У истом члану и Поглављу, VI-2 Одсек за техничке по-
слове, у тачки VI-2-3 број намештеника повећава се са 1 на 2. 

У истом члану и Поглављу, VI-2 Одсек за техничке по-
слове, додаје се нова тачка и гласи: 

VI-2-12 ИТ администратор 
Звање: Сарадник број службеника: 1

Опис посла: ствара услове и омогућава повезивање са 
базом података јединственог информационог система; ста-
ра се о благовременом и ажурном уносу података; обавља 
послове дијагностичара у случајевима техничких кварова 
рачунара и рачунарске опреме; пружа стручну помоћ ко-
рисницима; обавља обуку за кориснике; припрема анали-
зе, извештаје и информације у области рада јединственог 
информационог система; ради на примени новоуведених 
информатичких модула и пружање потребне подршке не-
посредним корисницима; планира корисничку обуку за за-
послене у сарадњи са запосленима у Одсеку за радне односе 
и управљање људским ресурсима; стара се о обезбеђивању 
функционалног стања информационих подсистема; обавља 
стручне послове одржавања и отклањања грешака у функ-
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ционисању програма; предлаже набавку рачунарске опреме 
и сервисирања опреме; стара се о информационом систему 
и предлаже мере за унапређење истог; стара се о прозив-
ном систему електронске евиденције радног времена и ви-
део надзора; спроводи обезбеђење и заштиту рачунарске 
опреме, води евиденцију о извршавању послова (нарочито 
заштите података, кварова на опреми); обавља и друге по-
слове по налогу шефа Одсека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање свих наука на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, најмање три године радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).

У истом члану и Поглављу, VI-2 Одсек за техничке по-
слове, ранија тачка VI-2-12, постаје тачка VI-2-13 и гласи:

VI-2-13 ИТ администратор 
Звање: Млађи сарадник број службеника: 2

Опис посла: стара се о благовременом и ажурном уно-
су података; обавља послове дијагностичара у случајевима 
техничких кварова рачунара и рачунарске опреме; пружа 
стручну помоћ корисницима; припрема анализе, извештаје 
и информације у области рада јединственог информацио-
ног система; ради на примени новоуведених информатич-
ких модула и пружању потребне подршке непосредним ко-
рисницима; стара се о обезбеђивању функционалног стања 
информационих подсистема; обавља стручне послове одр-
жавања и отклањања грешака у функционисању програма; 
стара се о информационом и прозивном систему електрон-
ске евиденције радног времена и видео надзора; спроводи 
обезбеђење и заштиту рачунарске опреме, води евиденцију 
о извршавању послова (нарочито заштите података, кваро-
ва на опреми); обавља и друге послове по налогу шефа Од-
сека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање друштвених наука 
на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на студи-
јама у трајању до три године, завршен приправнички стаж 
или најмање пет година проведених у радном односу у ор-
ганима аутономних покрајина и јединицама локалне само-
управе, у органима градских општина, као и стручним слу-
жбама и посебним организацијама које оснива надлежни 
орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе 
и градске општине за обављање послова управе, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, VI-2 Одсек за техничке по-
слове, раније тачке VI-2-13 и VI-2-14 постају тачке VI-2-14 
и VI-2-15. 

Члан 5. 
У члану 25. Правилника, Поглавље VII Одељење за буџет 

и финансије, у тачки VII-0-1, радно место начелник Одеље-
ња, звање самостални саветник, у опису посла, после речи: 
„води рачуна о стручном усавршавању и оспособљавању 
запослених;” додају се речи: „обједињује и ажурира проце-
дуре ФУК-а за своје Одељење у сарадњи са запосленима;”. 

У истом члану и Поглављу у тачки VII-0-1, радно место 
Административно-канцеларијски послови, звање виши ре-
ферент, опис посла мења се и гласи: 

Опис посла: административно-технички послови; при-
јем и евидентирање долазне и излазне поште одељења, 
осим  фактура; води евиденцију дописа Одељења; обавља 
административне послове за шефа Одсека и начелника Оде-

љења; комуникација са БС тимом за унос нових матичних 
података за добављаче; праћење регистрације фактура до-
бављача у Централном регистру фактура Управе за трезор 
прима и контролише документацију и припрема обрасце 
за удружења/правна лица којима се отвара подрачун код 
Управе за трезор – филијала Нови Београд; обједињавање 
месечних требовања канцеларијског материјала за потребе 
Одељења; води евиденцију о доласку запослених на посао и 
сачињава месечне  извештаје о присутности запослених на 
послу, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и на-
челника Одељења.

У истом члану и Поглављу, VII-1 Одсек за буџет, у тач-
ки VII-1-1 радно место шеф Одсека, самостални саветник у 
опису посла после речи „помаже начелнику Одељења у вр-
шењу контроле процеса и учинка при обављању послова из 
делокруга рада Одсека;” додају се речи „израђује и ажурира 
процедуре ФУК-а за свој Одсек у сарадњи са запосленима;”.

У истом члану и поглављу, VII-1 Одсек за буџет, у тачки 
VII-1-2, опис посла мења се и гласи: 

Опис посла: обавља послове за припрему и израду на-
црта Одлуке о буџету, Одлуке о ребалансу буџета и Одлу-
ке о привременом финансирању буџета; обавља послове за 
припрему и израду шестомесечног, деветомесечног и годи-
шњег извештаја о извршењу програмског буџета; прикупља 
податке и сачињава збирни извештај о учинку програма, 
програмских активности и пројеката; обавља послове за 
припрему консолидованог завршног рачуна буџета и на-
црта Одлуке о завршном рачуну буџета; вођење појединач-
них евиденција о трансферисаним и утрошеним средстви-
ма Града и Републике, и по основу примљених донација, и 
сравњивање података са одељењима/корисницима буџета 
која користе примљена средства; вођење евиденције и из-
рада Решења председника градске општине о коришћењу 
и преусмеравању апропријација и коришћењу средстава 
сталне и текуће резерве; извештавања по захтеву надле-
жних органа Града, Републике као и по захтеву Управе за 
трезор–филијала Нови Београд; врши усаглашавање пода-
така на месечном нивоу са књиговођом главне књиге; рад 
у САП програму– креирање базе података, израда дотира-
них програма, псп пројеката, псп елемената, ставки обавеза, 
отварање и затварање пословне године, унос финансијских 
планова директних и идиректних корисника, отварање 
квартала, унос и измене плана квота, унос и измене финан-
сијских планова, унос циљева и индикатора; обавештавање 
корисника буџетских средстава о одобреним кварталним 
квотама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и 
начелника Одељења.

У истом члану и Поглављу VII-1 Одсек за буџет, тачке 
VII-1-3 и VII-1-4 бришу се, а ранија тачка VII-1-5 постаје 
тачка VII-1-3 и гласи: 

VII-1-3 Послови припреме и контроле 
документације за плаћање
Звање: Виши референт број службеника: 2

Опис посла: контрола примљене и експедоване доку-
ментације; пријем фактура и разврставање по одељењима 
и службама; вођење књиге улазних фактура; прибављање 
документације неопходне за плаћање рачуна; израда рефе-
рата за плаћање рачуна и других исплата по основу аката 
председника општине; унос фактура у САП програм у ММ 
модулу; праћење извршења по наруџбеницама за набавке 
на које се Закон о јавним набавкама не примењује; преузи-
мање фактура и пратеће документације о извршеним услу-
гама и испорученим добрима за набавке на које се закон 
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не примењује, као и контролисање исправности и враћање 
неисправних; сарађује са Одсеком јавних набавки по пита-
њу примљених фактура; праћење извода Управе за трезор 
о извршењу плаћања по фактурама из наруџбеница; изра-
да месечних табеларних приказа о коришћењу и потрошњи 
мобилних телефона; издавање, фактурисање и пружање 
техничке подршке закупцима сала у згради општине; други 
послови по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено средње образовање свих струка у четво-
рогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и ин-
тернет).

У истом члану и Поглављу VII-2 Одсек за трезор, у тач-
ки VII-2-1 радно место шеф Одсека, у опису посла, после 
речи: „обавља послове пласмана слободних буџетских сред-
става и послове обрачуна зарада и других примања директ-
них и индиректних буџетских корисника;” додају се речи: 
„учествује у раду комисије за преконоћно орочавање сред-
става, прикупља и анализира понуде и израђује предлог Из-
вештаја комисије;” а после речи: „помаже начелнику Оде-
љења у вршењу контроле процеса при обављању послова из 
делокруга рада Одсека;” додају се речи: „израђује процедуре 
ФУК-а за свој Одсек у сарадњи са запосленима;”.

У истом члану и Поглављу VII-2 Одсек за трезор, у тач-
ки VII-2-2, број службеника се са 1 повећава на 2, а у опи-
су посла бришу се речи: „израђује процедуре за финансиј-
ско  управљање и контролу (ФУК);”, а после речи: „обавља 
послове пласмана;”, брише се тачка зарез и додају се речи 
„и послове обрачуна зарада и других примања директних и 
индиректних буџетских корисника;”.

У истом члану и Поглављу VII-2 Одсек за трезор, тачка 
VII-2-3 радно место књиговођа-контиста главне књиге, са-
радник, у опису посла, речи: „књиговодствено евидентирање 
свих трансакција индиректних корисника” замењују се речи-
ма „књиговодствено евидентирање свих трансакција инди-
ректних, а по потреби и директних буџетских корисника”. 

У истом члану и Поглављу VII-2 Одсек за трезор, тач-
ка VII-2-4 радно место Књиговођа-контиста главне књиге, 
виши референт, у опису посла после речи: „спровођење 
трансакција у ФИ модулу у БеоСап програму: закњижава-
ње обавеза, вођење главне књиге по принципу двојног књи-
говодства, обавља увоз извода и контролу прокњижених 
ставки буџетских корисника” додају се речи „по потреби 
врши књиговодствено евидентирање трансакција инди-
ректних буџетских корисника”. 

У истом члану и Поглављу VII-2 Одсек за трезор, тачка 
VII-2-5 мења се и гласи: 

Материјално-финансијско књиговодство 
основних средстава
Звање: Mлађи сарадник број службеника: 1

Опис посла: књижење основних средстава и ситног ин-
вентара директних и индиректних буџетских корисника, 
обрачун амортизације основних средстава, припрема до-
кументације за попис, отпис и расходовање имовине ди-
ректних и индиректних буџетских корисника; спровођење 
Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и ажури-
рање књиговодствене евиденције основних средстава на-
кон спроведеног пописа; закњижавање и унос основних 
средстава у БеоСап програму према фактурама набавке, 
обележавање истих инвентарским бројевима, издавања 
заштитне и радне одеће и издавање задужења-реверса, по-
слови реализације накнаде штете по полисама осигурања; 
вођење евиденције о коришћењу печата и штамбиља кроз 

књигу печата; води финансијско књиговодство преузето од 
ЈП „Пословни простор Нови Београд”, врши увид у стање и 
издаје потврде закупцима неопходним за закључење угово-
ра са Секретаријатом за имовинске и правне послове града 
Београда; фактурише закуп тезги и привремених објеката; 
врши месечни обрачун пдв-а и обавља друге послове по на-
логу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање свих наука на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу у органи-
ма аутономних покрајинама и јединицама локалне с амоу-
праве, у органима градских општина, као и стручним слу-
жбама и посебним организацијама које оснива надлежни 
орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе 
и градске општине за обављање послова управе, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, VII-3 Одсек за финансијске 
послове директних корисника, у тачки VII-3-1 шеф Одсе-
ка, у опису посла, после речи: „сарађује са другим органи-
ма, организацијама општина, Града и Републике;” додају се 
речи: „израђује процедуре ФУК-а за свој Одсек у сарадњи 
са запосленима;”

У истом члану и Поглављу, VII-3 Одсек за финансијске 
послове директних корисника у тачки VII-3-2 радно место 
Финансијски послови, саветник, у опису посла, речи: „праће-
ње и извршавање приспелих обавеза кроз пројекат РИНО,” 
замењују се речима: „праћење и извршавање приспелих оба-
веза кроз Централни регистар фактура Управе за трезор,”.

У истом члану и Поглављу, VII-3 Одсек за финансијске 
послове директних корисника у тачки VII-3-3 радно место 
Финансијски послови, млађи саветник, број службеника 
смањује се са 2 на 1, а у опису посла речи: „праћење и извр-
шавање приспелих обавеза кроз пројекат РИНО,” замењују 
се речима: „праћење и извршавање приспелих обавеза кроз 
Централни регистар фактура Управе за трезор,”.

У истом члану и Поглављу, VII-3 Одсек за финансијске 
послове директних корисника у тачки VII-3-4 радно место 
Послови ликвидатуре за директне кориснике, сарадник, у 
опису посла, речи: „Обрада, унос и измирење свих рачуна 
за плаћање унетих у програм „Регистар измирења новчаних 
обавеза – РИНО” замењују се речима: „Обрада, унос и из-
мирење свих рачуна за плаћање унетих у Централни реги-
стар фактура Управе за трезор”.

У истом члану и Поглављу, VII-3 Одсек за финансијске 
послове директних корисника у тачки VII-3-5 радно место 
Послови трансфера, виши референт, у опису посла, речи: 
„Обрада, унос и измирење свих рачуна за плаћање унетих 
у програм „Регистар измирења новчаних обавеза– РИНО,” 
замењују се речима: „Обрада и праћење свих рачуна за пла-
ћање унетих у Централни регистар фактура Управе за тре-
зор;”, а речи „и штампу”, бришу се. 

У истом члану и Поглављу, VII-4 Одсек за послове јав-
них набавки, у тачки VII-4-1, радно место шеф Одсека, у 
опису посла, после речи: „помаже начелнику Одељења у вр-
шењу контроле процеса при обављању послова из делокру-
га рада Одсека” додају се речи: „израђује процедуре ФУК-а 
за свој Одсек у сарадњи са запосленима;”

У истом члану и Поглављу, VII-4 Одсек за послове јав-
них набавки, у тачки VII-4-3 радно место послови набавки, 
саветник, број службеника повећава се са 3 на 4, a у опису 
посла после речи: „пружа помоћ комисији за јавну набавку 
коју образује овлашћено лице установа и предузећа чији је 
оснивач ГО Нови Београд,” додају се речи: „прати финан-
сијско извршење набавки,”.
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У истом члану и Поглављу, VII-4 Одсек за послове јав-
них набавки, у тачки VII-4-4 радно место послови набавки, 
млађи саветник, у опису посла после речи: „пружа помоћ 
комисији за јавну набавку коју образује овлашћено лице 
установа и предузећа чији је оснивач ГО Нови Београд,” до-
дају се речи: „прати финансијско извршење набавки,”.

Члан 6. 
У члану 25. Правилника, Поглавље VIII Одељење за гра-

ђевинске, комуналне послове и озакоњење објеката, додаје 
се нова тачка и гласи: 

VIII-0-2 Пословни секретар 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: обавља секретарске послове за начелника 
Одељења: води писмену кореспонденцију, води записнике 
са састанака које одржава начелник Одељења, води евиден-
цију о пријему странака, води рачуна о документацији, по-
маже начелнику Одељења при доношењу програма и плана 
рада Одељења и сачињавању извештаја о реализацији про-
грама рада, учествује у припреми извештаја и информација, 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из области дру-
штвених наука на основним академским студијама у обиму 
од  најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма,  мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студи-
јама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, завршен приправнички стаж или најмање пет годи-
на проведених у радном односу у органима аутономних 
покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима 
градских општина, као и стручним службама и посебним 
организацијама које оснива надлежни орган аутономне по-
крајине, јединице локалне самоуправе и градске општине за 
обављање послова управе, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, VIII-3 Одсек за озакоњење 
објеката у тачки VIII-3-2 број службеника повећава се са 2 
на 3 и у тачки VIII-3-3 број службеника повећава се са два 
на три. 

Члан 7.
У члану 25. Правилника Поглавље ХI Служба за послове 

управе у месним заједницама, додаје се нова тачка и гласи: 

XI-0-3 Административно-технички секретар
Звање: Млађи сарадник број службеника: 1

Опис посла: обавља административно-техничке посло-
ве, саставља статистичке и друге извештаје о раду; води 
распоред коришћења просторија и стара се о њиховом одр-
жавању; даје потврде, уверења и обавештења грађанима из 
своје надлежности; обавља послове у вези са обезбеђива-
њем техничких услова за спровођење избора, референду-
мa и покретањeм грађанских иницијатива; обавља послове 
у вези са обезбеђивањем техничких услова за спровођење 
пописа становништва; обавља одређене поверенe пословe 
из надлежности Градске управе, односно управе Градске оп-
штине, у вези остваривања права грађана који се могу орга-
низовати у месним заједницама; обавља и друге послове по 
налогу шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање свих наука на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу у органи-
ма аутономних покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве, у органима градских општина, као и стручним слу-
жбама и посебним организацијама које оснива надлежни 
орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе 
и градске општине за обављање послова управе, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану и Поглављу, ранија тачка XI-0-3 постаје 
тачка XI-0-4, а ранија тачка XI-0-4 постаје тачка XI-0-5. 

Члан 8.
У Правилнику, члан 28. Поглавље IV Кабинет председ-

ника градске општине, иза радног места Послови протоко-
ла у звању саветник, додаје се радно место и гласи: 

 Послови протокола
 Звање: млађи саветник број службеника: 2

Опис послова: врши стручне послове у вези са протоко-
ларним обавезама председника градске општине; припре-
ма програме посета и обавља друге послове у вези свечано-
сти и манифестација уз детаљно упутство и редован надзор 
запосленог вишег звања; припрема документацију у вези 
протоколарних обавеза председника градске општине; води 
евиденцију о поклонима; води календар догађаја; врши по-
слове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих 
и страних делегација и посета представника и делегација 
општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; 
врши и друге послове који се односе на протокол, као и по-
слове по налогу шефа Кабинета и председника градске оп-
штине.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година про-
ведених у радном односу у органима аутономних покраји-
на и јединицама локалне самоуправе, у органима градских 
општина, као и стручним службама и посебним организа-
цијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, 
јединице локалне самоуправе и градске општине за обавља-
ње послова управе, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет).

У истом члану Поглавље IV Кабинет председника град-
ске општине, на радном месту Послови припреме и упра-
вљања пројектима у звању саветник, број службеника се са 
један повећава на три. 

У истом члану, Поглавље IV Кабинет председника град-
ске општине, на радном месту Послови припреме и упра-
вљања пројектима у звању сарадник, број службеника се са 
један повећава на два. 

У истом члану, Поглавље IV Кабинет председника град-
ске општине, на радном месту Послови припреме и упра-
вљања пројектима у звању млађи сарадник, број службени-
ка се са три повећава на четири. 



Број 29 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. март 2020.

У истом члану, Поглавље IV Кабинет председника град-
ске општине, иза радног места Послови припреме и упра-
вљања пројектима у звању млађи сарадник додаје се радно 
место и гласи: 

Пословни секретар
Звање: Млађи саветник Број службеника: 2

Опис послова: врши евидентирање и пријаву грађана 
који се обраћају председнику градске општине; стара се о 
благовременом заказивању састанака и седница; успоста-
вља телефонске везе; врши пријем поште за потребе пред-
седника градске општине; обезбеђује чување изворних 
аката о раду председника градске општине; врши и дру-
ге административне, техничке и друге послове по налогу 
шефа Кабинета и председника градске општине. 

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, завр-

шен приправнички стаж или најмање пет година проведених 
у радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које осни-
ва надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
самоуправе и градске општине за обављање послова управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану, Поглавље IV Кабинет председника град-
ске општине, на радном месту Административно-канце-
ларијски послови у звању референт, број службеника се са 
један повећава на три. 

Члан 9.
У осталом делу правилник остаје непромењен.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Нови Београд
Број Х-020-121, 12. марта 2020. године

Председник
Александар Шапић, ср.

РАКОВИЦА

На основу члана 15. став 1. чачка 5. Закона о локалним изборнима („Службени гласник РС”, бр. 29/07, 54/11 и 12/20), 
Изборна комисија ГО Раковица на седници одржаној 13. марта 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА  И 

КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

Члан 1.
Овом одлуком прописује се боја гласачког листића за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица и боја 

контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за изборе расписане за 26. април 2020. године.

Члан 2.
Боја гласачког листића је за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица, 26.април 2020. године, бела. 

Члан 3.
Боја контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, 26. април 2020. године, је кајсија.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-19/2020-II, 13. марта 2020. године

Председник 
Светлана Марчетић, ср.

На основу члана 15. став 1. чачка 5. Закона о локалним изборнима („Службени гласник РС”, бр. 29/07, 54/11 и 12/20), 
Изборна комисија ГО Раковица на седници одржаној 13. марта 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О БОЈИ СИГУРНОСНИХ ЗАТВОРНИЦА ЗА ПЕЧАЋЕЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

Члан 1.
Овом одлуком прописује се боја сигурносних затворница за печаћење изборног матријала за избор одборника Скуп-

штине Градске општине Раковица 26. април 2020. године.
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Члан 2.
1. Боја сигурносне затворнице за печаћење изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и Бирачког од-

бора је наранџаста (образац ГОР-15/20);
Укупан број потребних затворница је 72. Потребан број резервних затворница је 5% од укупног броја. 
2. Боја сигурносне затворнице за печаћење изборног материјала после гласања између Бирачког одбора и Изборне ко-

мисије је зелена (образац ГОР-17/20);
Укупан број потребних затворница је 72. Потребан број резервних затворница је 5% од укупног броја. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-20/2020-II, 13. марта 2020. године

Председник 
Светлана Марчетић, ср.



Број 29 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. март 2020.



13. март 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 29 – 35

САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о називу и изгледу образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора за одборнике 

Скупштине Градске општине Земун расписаних за 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење 

избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 26. април 2020. године– – – – – – – – – – – –  25
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општи-

не Земун, расписаних за 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

НОВИ БЕОГРАД
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине 

Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

РАКОВИЦА
Одлука о боји гласачког листића за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица и контролног ли-

ста за проверу исправности гласачке кутије 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Одлука о боји сигурносних затворница за печаћење изборног материјала за избор одборника Скупштине Град-

ске општине Раковица 26. април 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32



Број 29 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. март 2020.

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



<<
  /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 1.4
  /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 true
  /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


