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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН

Привремени орган Градске општине Земун на седници 
одржаној 14. марта 2016. године, на основу члана 60. став 3. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бео-
града”, број 43/13 – пречишћен текст), члана 9. Закона о пла-
тама у државним органима и јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. 
закона, 116/08 – др.  закони, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 
55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон), члана 41. и члана 29. став 
1. Пословника Привременог органа Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 15/16), а у складу 
са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату пла-
та именованих и постављених лица и запослених у држав-
ним органима („Службени лист РС”, бр. 44/08 – пречишћен 
текст и 2/12) и Одлуком о накнадама и другим примањима 
одборника у Скупштини Градске општине Земун и плата-
ма, накнадама и другим примањима изабраних, именова-
них и постављених лица у органима Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 45/09), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ПЛАТУ, НАКНАДЕ И 
ДРУГА ПРАВА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕ-
ТАРА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗЕМУН

1. Овим решењем утврђује се право на плату, накна-
де и друга права председника, чланова и секретара При-
временог органа Градске општине Земун (у даљем тексту: 

Привремени орган), образованог Одлуком о распуштању 
Скупштине Градске општине Земун и образовању Привре-
меног органа Градске општине Земун („Службени лист Гра-
да Београда”, број 9/16).

2. Председник, чланови и секретар Привременог органа 
имају право на плату, накнаду плате и друга права утврђе-
на за изабрана, именована и постављена лица у органима 
Градске општине Земун у складу са Законом о платама у др-
жавним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 
116/08 – др. закони, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 
99/14 и 21/16 – др. закон), Уредбом о коефицијентима за об-
рачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12), Одлуком о накнада-
ма и другим примањима одборника у Скупштини Градске 
општине Земун и платама, накнадама и другим примањи-
ма изабраних, именованих и постављених лица у органима 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 45/09) и Решењем о висини коефицијената за утврђи-
вање плата изабраних, именованих и постављених лица у 
органима Градске општине Земун и Јавном правобрани-
лаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 6/12). 

3. Права председника, чланова и секретара Привреме-
ног органа утврђена у складу са тачком 2. овог решења, 
остварују се тако што се на председника Привременог 
органа примењују одредбе правних аката из тачке 2. овог 
решења које се односе на председника градске општи-
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не Земун, на чланове Привременог органа примењују се 
одредбе које се односе на чланове Већа Градске општине 
Земун, а на секретара Привременог органа примењују се 
одредбе које се односе на секретара Скупштине Градске 
општине Земун.

4. Права председника, чланова и секретара При-
временог органа у складу са тач. 2. и 3. овог решења, 
утврђују се појединачним решењима које доноси При-
времени орган. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-227/2016-II/21, 14. марта 2016. године

Председник
Дејан Матић, ср. 

Привремени орган Градске општине Земун на седни-
ци одржаној 14. марта 2016. године, на основу члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 
92/11 и 93/12), члана 94. став 5. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС), члана 16. 
став 1. тачка 4. Статута Градске општине Земун („Служ-
бени лист Града Београда”, број 43/13 –  пречишћен текст) 
и члана 29. став 1. Пословника Привременог органа Град-
ске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 15/16 ), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИН-
СКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У решењу о образовању Општинског штаба за ванред-
не ситуације на територији градске општине Земун („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 36/10, 48/10, 38/13, 91/14 и 
89/15), тачка I мења се и гласи:

„I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Земун (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују: 

за команданта:
– Дејан Матић, председник Привременог органа Градске 

општине Земун;
за заменика команданта:
– Гаврило Ковачевић, члан Привременог органа Градске 

општине Земун;:
за начелника:
– Милован Стаменковић, Управа Градске општине Зе-

мун – послови заштите и спашавања у ванредним ситу-
ацијама;

за чланове:
1. Ненад Врањевац, члан Привременог органа Градске 

општине Земун;
2. Станислав Кулачин, члан Привременог органа Градске 

општине Земун;
3. Жарко Дроњак, члан Привременог органа Градске 

општине Земун;

4. Милан Милисављевић, помоћник председника град-
ске општине Земун;

5. Карло Квапил, помоћник председника градске општи-
не Земун;

6. Славиша Топаловић, помоћник председника градске 
општине Земун;

7. Жељко Бура, командир Полицијске станице Земун;
8. Милош Савић, секретар Црвеног крста Земуна;
9. потпуковник Костадин Војиновић, начелник Центра 

Министарства одбране Земун – за локалну самоуправу;
10. Ксенија Узуновић, директор Дома здравља Земун;
11. Снежана Ковачевић, начелница Одељења за грађе-

винско-комуналне послове;
12. Мирјана Поповић, начелница Одељења за имовин-

ско-правне и стамбене послове;
13. Милан Антић, начелник Службе за заједничке по-

слове;
14. Милена Чанковић, директор ВП „Галовица”;
15. Милорад Крешевљак, командир Ватрогасно-спаси-

лачке јединице Земун.
2. У осталом делу решење остаје непромењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-229/2016-II/21, 14. марта 2016. године

Председник
Дејан Матић, ср. 

Привремени орган Градске општине Земун на седници 
одржаној 14. марта 2016. године, на основу члана 94. став 
5. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС), чл. 10. и 11. Решења о оснивању јавног 
предузећа („Службени лист Града Београда”, бр. 5/13 и 
46/13), члана 16. тачка 10а. Статута Градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 –  пречишћен 
текст) и члана 29. став 1. Пословника Привременог органа 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 15/16 ), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОС-

ТОР ЗЕМУН”

1. Разрешава се дужности у Надзорном одбору Јавног 
предузећа „Пословни простор Земун”, на лични захтев, Ка-
тарина Шушић, члан.

2. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Пословни простор Земун”, на период од четири године, Ма-
ринко Марић, дипл. правник.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Привремени орган Градске општине Земун
Број 06-228/2016-II/21, 14. марта 2016. године

Председник
Дејан Матић, ср. 
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РАКОВИЦА

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 12. и члана 58. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), а сходно члану 34. став 
1. тач. 5. и 18. Закона о избору народних посланика („Служ-
бени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – 
др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 
85/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 
36/11), Изборна комисија Градске општине Раковица, на се-
дници одржаној 14. марта 2016. године, утврдила је

Р ОКОВНИК

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА РАСПИСАНИХ 

ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спро-
вођења избора за одборнике Скупштине Градске општине 
Раковица, утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за одборнике градских 
општина од 7. марта 2016. године

– Законом о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),

– Законом о избору народних посланика („Службени 
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. за-
кон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон, 85/05 
– др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11), 

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Упутством за спровођење Закона о јединственом би-
рачком списку („Службени гласник РС”, број 15/12),

– Упутством за спровођење избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.

Према наведеним прописима, рокови су следећи: 

Редни 
број Изборне радње Рокови

1. Расписивање избора 7. март 2016. године, а избори 
су расписани за 
24. април 2016. године 

2. Почетак тока рокова за предузимање избор-
них радњи (Одлука о расписивању избора 
за одборнике Скупштина градских општина 
Града Београда)

7. март 2016. године

3. Обавештавање грађана о свим активностима 
учесника изборног поступка и догађајима 
значајним за изборе (члан 27. Закона о 
локалним изборима)

Све време у поступку избора, 
осим за време предизборног 
ћутања -забране изборне 
пропаганде

4. Излагање дела бирачког списка за подручје 
градских општина и обавештавање грађана 
да могу захтевати ажурирање података у би-
рачком списку (члан 14. Закона о јединстве-
ном бирачком списку)

Дан после расписивања 
избора, односно од 8. марта 
2016. године

5. Захтев за доношење решења на којима се 
заснивају промене у бирачком списку (члан 
14. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку) 

До закључења бирачког 
списка, односно до 8. априла 
2016. године у 24,00 часа

6. Прописивање облика и садржаја обрасца 
за потпис бирача који подржавају изборну 
листу и стављање на располагање учесни-
цима у изборима (члан 23. став 1. Закона о 
локалним изборима)

Три дана од дана расписивања 
избора

Редни 
број Изборне радње Рокови

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

7. Подношење изборне листе (члан 19. став 1. 
Закона о локалним изборима)

До 8. априла 2016. године у 
24,00 часа

8. Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. 
Закона о локалним изборима)

Најкасније до дана утврђи-
вања збирне изборне листе 

9. Доношење решења о проглашењу изборне 
листе (члан 24. став 1. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније у року од 24 часа 
од пријема изборне листе 
(уколико испуњава услове)

10. Достављање решења о проглашењу изборне 
листе подносиоцу (члан 24. став. 2 Закона о 
локалним изборима)

Без одлагања подносиоцу

11. Доношење решења о испуњености услова 
за одређивање представника у проширени 
састав органа за спровођење избора (члан 14. 
став 6. Закона о локалним изборима)

Даном проглашења изборне 
листе

12. Достављање решења о испуњености 
услова за одређивање представника у 
проширени састав органа за спровођење 
избора (члан 14. став 7. Закона о локалним 
изборима)

У року од 24 часа од доношења 
решења

13. Достављање решења о одређивању 
чланова проширеног састава Општинске 
изборне комисије Градске општине 
Раковица (члан 14. Закона о локалним 
изборима)

Без одлагања

14. Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе у „Службеном листу Града Београ-
да” (члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније до 13. априла 2016. 
године у 24,00 часа

15. Право увида у поднете изборне листе и 
документацију поднету уз њих (члан 26. став 
4. Закона о локалним изборима)

У року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне 
листе

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

16. Право увида и подношење захтева надлеж-
ном Министарству за промене у бирачком 
списку од стране подносиоца изборне 
листе или лица које он овласти (члан 21. 
Закона о јединственом бирачком списку и 
тачка 9. Упутства за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку) 

Од проглашења изборне листе 

17. Доношење решења о закључењу дела бирач-
ког списка за Градску општину Раковица 
од стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе

8. априла 2016. године у 24,00 
часа

18. Пријем оверених и штампаних извода 
из дела бирачког списка за Градску 
општину Раковица по бирачким местима 
(члан 19. Закона о јединственом бирачком 
списку)

48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког 
списка, односно до 10. априла 
2016. године у 24,00 часa

19. Пријем оверених и штампаних посебних 
извода из дела бирачког списка за Градску 
општину Раковица по бирачким местима 
о бирачима који су на одслужењу војног 
рока, на војној вежби или на школовању у 
јединицама или установама Војске Србије, 
односно о бирачима који су на извршењу 
заводских санкција или у притвору (члан 
19. Закона о јединственом бирачком 
списку)

48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког 
списка, односно до 10. априла 
2016. године у 24,00 часa

20. Утврђивање укупног броја бирача у Градској 
општини Раковица

Одмах по добијању решења о 
закључењу бирачког списка 
и утврђивању укупног броја 
бирача

21. Пријем решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка (члан 20. став 1. Закона о 
јединственом бирачком списку)

Од 8. априла 2016. године у 
24,00 часа до 20. априла 2016. 
године у 24 часа
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Редни 
број Изборне радње Рокови

22. Упис измена у изводе из бирачког списка на 
основу решења на којима се заснивају промене 
у бирачком списку по закључењу бирачког 
списка

До 21. априла 2016. године у 
24,00 часа

23. Утврђивање и објављивање у „Службеном 
листу Града Београда” коначног броја бирача 
у Градској општини Раковица (члан 20. став 
2. Закона о јединственом бирачком списку)

Одмах по уносу измена у 
изводе из бирачког списка

24. Достављање обавештења бирачима о дану и 
времену одржавању избора (члан 54. став 1. 
Закона о избору народних посланика)

Најкасније 18. априла 2016. 
године у 24 часа

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

од 21. априла 2016. године у 
24,00 часа, до затварања би-
рачких места 24. априла 2016. 
године у 20,00 часова

26. Предаја изборног материјала бирачким одбо-
рима (члан 29. став 1. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније до 21. април 2016. 
године у 24,00 часа

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

24. априла 2016. године
од 7,00 до 20,00 часова

28. Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима и достављање изборног материјала 
Општинској изборној комисији Градске општи-
не Раковица у седишту Градске општине Ракови-
ца о спроведеном гласању на бирачким местима 
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

Одмах по утврђивању резул-
тата гласања, а најкасније 25. 
априла 2016. године у 14,00 
часа

29. Утврђивање резултата гласања на бирачким 
местима од стране Општинске изборне ко-
мисије Градске општине Раковица (члан 39. 
став 2. Закона о локалним изборима)

Најкасније у року од шест ча-
сова од достављања извештаја 
са бирачких места

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

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно до 
25. априла 2016. године до 
20,00 часова

31. Утврђивање броја мандата који припада 
свакој изборној листи и расподела одборнич-
ких мандата (члан 41. став 1. и 4. Закона о 
локалним изборима)

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно до 
25. априла 2016. године до 
20,00 часова

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

У року од 24 часа од затварања 
бирачких места

33. Расписивање поновних избора, у случају ако 
ОИК или Управни суд пониште изборе због 
неправилности у спровођењу избора (члан 
50. став 1. и 3. Закона о локалним изборима)

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

34. Утврђивање коначних резултата избора По завршетку поновљеног 
гласања

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

У року од десет дана од дана 
објављивања укупних резулта-
та избора

36. Издавање уверења о избору за одборника 
Скупштине Градске општине Раковица (члан 
45. Закона о локалним изборима)

Одмах по додели мандата

37. Подношење извештаја о спроведеним 
изборима и достављање министарству 
надлежном за послове локалне самоуправе и 
републичком органу надлежном за послове 
статистике података о спровођењу и резул-
татима избора за одборнике, непосредно по 
завршетку избора (члан 15. став 1. тачка 10. и 
тачке 11. Закона о локалним изборима)

Непосредно по завршетку 
избора

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

На конститутивној седници, 
која се сазива у року од 15 
дана од дана објављивања 
резултата избора

ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 51. и члан 52. став 1. Закона о локалним изборима

Сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кан-
дидата има право на заштиту изборног права, по поступку 
утврђеном Законом о локалним изборима.

Бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата 
има право да поднесе приговор изборној комисији једини-
це локалне самоуправе због неправилности у поступку кан-
дидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резулта-
та избора.

1. Подношење приговора ОИК-у због повреде 
изборног права (члан 52. став 2. Закона о 
локалним изборима)

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

2. Доношење и достављање решења ОИК о при-
говору (члан 53. став 1. Закона о локалним 
изборима)

У року од 48 часова од пријема 
приговора

3. Жалба Управном суду против решења ОИК 
донетог по приговору (члан 54. Закона о 
локалним изборима)

У року од 24 часа од доста-
вљања решења

4. Достављање Управном суду потребних пода-
така и списа за одлучивање (члан 54. став 2. 
Закона о локалним изборима)

Одмах, а најкасније у року од 
12 часова

5. Доношење одлуке по жалби у Управном 
суду (члан 54. став 4. Закона о локалним 
изборима)

Најкасније у року од 48 часова 
од дана пријема жалбе са 
списима

Изборна комисија ГО Раковица
Број 013-1-21/2016, 14. марта 2016. године

Председник
Светлана Марчетић, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11), Изборна комисија ГО Чукарица, на 11. седници одр-
жаној дана 14. марта 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА

I. Именује се у проширени састав Изборне комисије ГО 
Чукарица, на предлог овлашћеног лица изборне листе ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Је-
динствена Србија (ЈС)”, Срђан Зораја, дипл. правник из Бе-
ограда, Петра Лековића 42, Чукарица, ЈМБГ 0202989710283 
за члана и Драгана Миленковић, дипл. правник из Београ-
да, Удбинска 28, Чукарица, ЈМБГ 0405976745035, за замени-
кa члана.

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

Изборна комисија ГО Чукарица
X 01 број 013-15/2016, 14. марта 2016. године

Председник
Игор Митровић, ср.
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МЛАДЕНОВАЦ

Привремени орган Градске општине Младеновац на седници одржаној 11. марта 2016. године, на основу чла-
на 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине Градске општине Младеновац и образовању Привременог органа Градске општине Младеновац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 42/15), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 
38/13) и чл. 3. и 29. став 1. Пословника Привременог органа Градске општине Младеновац („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 44/15), донео је

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ 
ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА „МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и 

зеленила „Младеновац”, Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 17/13 –  пречишћен текст, 33/13 и 41/13), у члану 
5. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Искључиво право обављања делатности у алинеји 6. из претходног става односи се на изградњу и санацију сеоских, 
пољских – атарских путева”.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Привремени орган Градске општине Младеновац
Број V-00-06-1-67/1/2016, 11. марта 2016. године

Председник
Владан Глишић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Завод за заштиту споменика културе Града Београда – Установа културе од националног значаја на основу члана 29, а у 
вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање 
следећих добара која уживају претходну заштиту:

Општина Обреновац
Градитељски објекти
1. Кућа Чедомира Чолаковића, село Јасенак.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту се примењују 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе Града Београда – 
Установа културе од националног значаја

Број Р 1028/16, 14. марта 2016. године

Директор
Нела Мићовић, ср.
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Страна

 Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ЗЕМУН
Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог 

органа Градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине 

Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”  – – – –  2

РАКОВИЦА
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине 

Раковица расписаних за 24. април 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

ЧУКАРИЦА
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржа-

вање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти јавних предузећа и других организација

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја  –  5

САДРЖАЈ
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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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