
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке, Николе Узелца, са изборне листе 
Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска на-
предна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова 
Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-710/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Бе-
ограда изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то Владимиру Шуши, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна 
странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, 
Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-895/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 9. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), члана 25. тачка 7. и члана 31. 
тачка 14. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРА-

ТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама 

(,,Службени лист Града Београда”, бр. 50/14, 77/14 и 17/15), 
таксена тарифа која је саставни део Одлуке мења се и гласи: 

,,ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ у динарима

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком 
није другачије прописано 300
2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
градских прописа 1.460
3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
прописа градских општина 1.460

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се 
за накнадне поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за 
захтеве за остваривање права на премије (подстицаје 
пољопривредне производње).

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када 
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву 
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја.

Тарифни број 2.
1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе 
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано 440

Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна 
жалба против више решења од стране више лица обвезника 
таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према 
броју решења која се оспоравају жалбом.
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Tакса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, 
у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан 
орган града односно градских општина.

2. За уложене ванредне правне лекове 2.560

Тарифни број 3. 
1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице Град-
ске управе Града Београда и управа градских општина, ако овом одлуком 
није другачије прописано 500
2. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе 
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано 300

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или по-
тврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју 
плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, 
уверење или потврда уручује.

Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси 
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлу-
чивање по жалби надлежан орган града односно градских 
општина.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 260

Тарифни број 4. 
За списе и радње из комуналне и стамбене области које 

обавља организациона јединица Градске управе Града Бео-
града плаћа се такса и то: 
1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана 10.870
2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног просто-
ра на територији града Београда 3.634

Тарифни број 5. 
За списе и радње из области саобраћаја које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе Града Београда, плаћа 
се такса и то: 
1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова 4.207
2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко -техничких 
докумената 5.234
3. Решење за снабдевање, утовар-истовар новца, селидбе, вршење неодлож-
них комуналних интервенција у пешачкој зони, за текући месец 2.988
4. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја, за текућу годину 487
5. Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја, за текући месец 2.988
6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и манифес-
тација 5.017
7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених и 
повремених објеката 3.807
8. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради поста-
вљања баште угоститељског објекта 2.498
9. Решење о заузећу јавне површине 5.706
10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за 
оглашавање 5.706
11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање путнич-
ког возила 3.444
12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати практичну 
обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на путу 974
13. Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза 1.124
14. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за предузетника 432
15. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за правно лице 432
16. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за запослено лице у правном лицу 432
17. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на крову 
такси возила 432
18. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 465

19. Такси дозвола 1.100
20. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза 378
21. Идентификациони картон 465
22. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 4.053
23. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила 1.189
24. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног 
интереса за Град за такси возила 1.189

Тарифни број 6.
За списе и радње из области привреде које обавља орга-

низациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се 
такса и то: 
1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име 
 привредног субјекта и удружења 19.097

Тарифни број 7. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских 

послова које обављају организационе јединице Градске уп-
раве Града Београда и управе градских општина: Барајево, 
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сур-
чин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:

 
1. Информација о локацији 3.512

2.Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне 
инфраструктуре)

до 30 m2 3.901

од 31 до 200 m2 6.090

од 201 до 400 m2 10.964

од 401 до 800 m2 13.964

од 801 до 2.000 m2 31.214

од 2.001 до 5.000 m2 36.464

од 5.001 до 20.000 m2 42.244

преко 20. 000 m2 51.186

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
до 1000 m (за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 
35 кV, за телефонско телеграфску мрежу до 600×4, за гасну мрежу до Ф 60, 
за топловод до Ф 100) 35.714

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
преко 1.000 m и већих капацитета 49.214

5. Приговор 450

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha 6.061

од 2,0 до 5,0 ha 11.000

од 5,0 до 10,0 hа 18.217

преко 10,0 hа 26.731

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс

до 2,0 ha 6.061

од 2,0 до 5,0 ha 11.000

од 5,0 до 10,0 hа 18.217

преко 10,0 hа 26.731

8. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику 2.924

9. Уверење о посебним деловима објекта, које издаје организациона једи-
ница Градске управе Града Београда 2.463

10. Овера извода из техничке документације 648

11. Увид у плански документ 1.010

Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефини-
сани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и изградњи.

Под тач. 3. и 4. обухваћена је линијска и комунална ин-
фраструктура дефинисана чланом 2. тач. 26. и 27. Закона о 
планирању и изградњи.

Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о од-
бијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта пар-
целације и препарцелације и на издате локацијске услове и 
закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских 
услова.
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Тарифни број 8.
За списе и радње из области имовинских и правних по-

слова, које обавља организациона јединица Градске управе 
Града Београда плаћа се такса и то: 
1. Решења и други акти које градоначелник града Београда доноси на ос-
нову Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског земљишта, 
давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског земљишта, 
деоба грађевинског земљишта, установљавање права службености, давање 
сагласности, измена решења) 5.688
2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право 
својине уз накнаду  5.749
3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним 
случајевима 5.729

Тарифни број 9.
За списе и радње из области информатике и статистике 

које обавља организациoна јединица Градске управе Града 
Београда плаћа се такса и то:
1. Изводи из регистара и база података Јединственог информационог 
система Београда 4.686
2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог информацио-
ног система Београда 795

Напомена: Ако се потврда издаје за више јединица, такса 
се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда издаје.

Тарифни број 10.
За препис акта и разгледање списа код органа и органи-

зационих јединица Градске управе Града Београда и управа 
градских општина, плаћа се такса и то:

1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала 390
2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за 
сваки започети сат по 350

Напомена: Под преписом из овог тарифног броја под-
разумева се и издавање фотокопије, односно штампање 
акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће 
машине.

Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хар-
тије од две стране формата А4 или мањег. 

Тарифни број 11.
За списе и радње које доносе органи и организационе је-

динице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Уверење о посебним деловима објекта – станова 
а) за један стан 258
б) од два до десет станова 722
в) преко десет станова 1.445
2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места или 
пословног простора 
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал) 237
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора 
(локала) 659
в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора 
(локала) 1.378
г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено- пословне 
зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације 2.678
3. Решење о исељењу бесправно усељених лица 2.684
4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) 671
5. Решење о постављању привремених објеката 6.191
6. Решење о привременом заузећу јавних површина (тезге и други покрет-
ни привремени објекти) 2.064
7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства 3.407
8. Решење о привременом заузећу јавних површина (баште, забавни пар-
кови, циркуси и слично) 8.826
9. Решење о сечи и орезивању стабала
Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за сечу или 
орезивање стабала на јавној зеленој површини 413
10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради 
изградње 4.408
11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
 изградње односно легализације објекта 5.688

12. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале 9.248
13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон 
сале 5.136
14. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког 
покривача 8.810
15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресо-
статичког покривача 4.619”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2016. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-841/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 4. став 4. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) 
и члана 25. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града 

Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15 и 11/15), у чла-
ну 38. став 1. после тачке 2. додаје се нова тачка која гласи:

„2а. специјализовано возило за обављање делатности 
трговине на мало и друге делатности,”.

Члан 2.
После члана 43. додаје се нови одељак и чланови који 

гласе:
Специјализовано возило за обављање делатности трго-

вине на мало и друге делатности
„43а.

На површинама јавне намене и површинама у јавном 
коришћењу у обухвату Просторног плана подручја посебне 
намене уређења приобаља града Београда – подручје прио-
баља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени 
гласник РС”, број 7/15) могу се постављати специјализована 
возила за обављање делатности трговине на мало и друге 
делатности у складу са законом.

Специјализована возила се постављају на уређеним 
површинама из става 1. овог члана, у складу са уговором 
којим се регулише улагање у пројекат „Београд на води”.

Специјализовано возило из става 1. овог члана је посеб-
но уређено и опремљено возило намењено за обављање де-
латности трговине на мало и друге делатности у складу са 
законом.

Возила из става 1. овог члана, на одређена места, може 
да постави субјект који је склопио уговор са привредним 
друштвом које је Република Србија основала у сврху реа-
лизације пројекта „Београд на води”, а на основу претходно 
прибављеног одобрења, које на захтев тог субјекта издаје 
организациона јединица Градске управе Града Београда на-
длежна за послове привреде.

Место постављања специјализованог возила одређује се 
на основу претходне сагласности:

– организационе јединице Градске управе Града Бео-
града надлежне за послове саобраћаја, када је место поста-
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вљања јавна саобраћајна површина или када има утицаја на 
одвијање саобраћаја;

– организационе јединице Градске управе Града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, у смислу места за поста-
вљање и његове површине;

– надлежног завода за заштиту споменика културе, када 
се поставља на парцели културног добра и његове заштиће-
не околине, односно на парцели добра које ужива претходну 
заштиту или се налази у просторно култруно-историјској 
целини, односно целини која ужива претходну заштиту;

– субјекта који управља и одржава површину места по-
стављања.

43б.
Субјект из члана 43а. став 4. ове одлуке подноси захтев 

који садржи:
податке о регистрацији делатности;
регистарску ознаку специјализованог возила;
врсту делатности коју ће обављати;
предлог места на ком ће поставити специјализовано во-

зило;
време у којем ће обављати делатност.
Уз захтев се подноси:
– уговор са привредним друштвом из члана 43а. став 4. 

ове одлуке;
– доказ о регистрацији делатности;
– доказ о регистрацији возила;
– скица места постављања са уцртаним специјализова-

ним возилом у размери 1:100, фотографски приказ места 
постављања, технички опис возила и његових карактерис-
тика и фотографски приказ возила;

– доказ о плаћеној административној такси.
По добијању уредног захтева, организациона јединица 

Градске управе Града Београда надлежна за послове привре-
де прибавља потребне сагласности из члана 43а. став 5. ове 
одлуке.

По прибављању потребних сагласности, организациона 
јединица Градске управе Града Београда надлежна за посло-
ве привреде издаје одобрење којим се одређује место и по-
вршина постављања, период коришћења и време рада.

Одобрење се доноси за одређени период у току године, 
или за текућу годину.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 352-842/15-С, 23. октобра 2015. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени лист Града Београда”, број 88/11), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И 

ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 
Члан 1.

У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и са-
храњивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 

30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14 и 11/15), у члану 42. став 
2. речи: „из накнаде за коришћење градског грађевинског 
земљишта” бришу се.

Члан 2.
У члану 44. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Средства за обављање послова из става 1. овог члана 

обезбеђују се из накнаде за коришћење гробног места.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-843/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и чла-
на 25. став 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и 
члана 25. Пословника Скупштине Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

I. Бира се за члана Градског већа Града Београда, Милан 
Јанковић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-896/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 31. и 146. став 4. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Закључку Скупштине Града Београда, број: 020-
30/15-С, од 21. јануара 2015. године („Службени лист Града 
Београда”, број 2/15), у тачки 3. речи: „у року од 9 месеци” 
замењују се речима: „у року од 12 месеци”. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-837/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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www.slglasnik.com

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПО-
СТУПКУ представља својеврстан подухват због 
обима и квалитета садржине јер у домену ванпар-
ничне материје до сада није било дела које пред-
ставља спој научне и практичне обраде законске 
материје. Садржи одабрану судску и јавнобеле-
жничку праксу, поред примера поднесака и суд-
ских одлука.

Овај Коментар намењен је широком кругу ко-
рисника који у својој свакодневној практичној 
делатности тумаче и примењују правила Зако-
на о ванпарничном поступку – судијама, јавним 
бележницима, адвокатима, правобраниоцима, 
правницима у центрима за социјални рад, правни-
цима у службама правне помоћи, правницима у 
привреди и управи. Коментар може да буде од ко-
ристи и у универзитетској настави на свим нивои-
ма студија, студентима у припремању испита и на-
учноистраживачкој пракси, као и дипломираним 
правницима који припремају правосудни или јав-
нобележнички испит. Исто тако, ова књига може 
помоћи и грађанима да спознају могућности за 
заштиту њихових права.

Проф. др Гордана Станковић
Др Милена Трговчевић Прокић

ПО ЦЕНИ НИЖОЈ ЗА 30% 
ДО 20. ОКТОБРА 2.695,00 РСД

ПРЕТПЛАТА

ПРЕТПЛАТA – ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд
тел.: 011/30 60 588, 30 60 359, 30 60 319; факс: 011/30 60 571, e-mail: pretplata@slglasnik.com

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Са одабраном судском праксом и примерима поднесака и решења
Према стању законодавства од 22. јануара 2015. године
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВО ИЗДАЊЕ ПРАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје 
на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589, 30 60 580 и 30 60 579; prodaja@slglasnik.com

или купите преко сајтова www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com

990,00 
РСД

са ПДВ-ом 

ВЕШТИНА ПИСАЊА 
ПРВОСТЕПЕНЕ 

КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
Друго и допуњено издање

Миодраг Мајић

Друго издање приручника Вештина писања прво-
степене кривичне пресуде појављује се као одго-
вор на захтев читалаца. Намењена је  правници-
ма који припремају практични део правосудног 
испита, али и судијама који започињу кривичну 
каријеру. Приручник и даље представља једи-
но дело на домаћем тржишту које систематски 
обрађује област писања првостепене кривичне 
пресуде.

„Реч је пре свега о драгоценом водичу који је 
произашао из дугогодишњег професионалног 
искуства аутора као судије кривичара, који се 
'доказивао' најпре у првостепеном, а последњих 
неколико година и у жалбеном поступку. Овај 
приручник биће зато од велике помоћи младим 
колегиницама и колегама који су закорачили у 
област практичне примене материјалног и про-
цесног кривичног права, чији завршни, а уједно 
и највиши израз представља израда првостепене 
пресуде.“

Др Весна Илић Прелић 
Проф. др Горан П. Илић
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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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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