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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXII Број 80

5. септембар 2018. године

Градоначелник града Београда 31. августа 2018. године,
на основу члана 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), члана 64–67. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 52. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2018. годину („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/17 и 64/18) и Решењем о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 122/16 и 74/17), донео је

ПР ОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА
2018. ГОДИНУ
I
Овим програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда (у даљем тексту: Фонд) за 2018. годину
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и
других активности у области унапређења система енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, а
у циљу уштеде топлотне и електричне енергије и енергената
у граду Београду у 2018. години.
Средства Буџетског фонда за енергетску ефикасност
града Београда за 2018. годину, одобрена су у складу са
Одлуком о буџету Града Београда за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 95/17 и 64/18), као и Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за енергетику за 2018. годину, у оквиру раздела 16 – Секретаријат
за енергетику, глава 16.1 – Буџетски фонд за енергетску
ефикасност града Београда, програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска активност
0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 436 – Остала енергија, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у
укупном износу од 26.698.000,00 динара. Наведена средства
су распоређена на следећи начин, и то на:
– економској класификацији 423599 – Остале стручне
услуге, укупно oдобрена средства износе 26.698.000,00 динара.
II
У току 2018. године планиране су активности на финансирању израде енергетске типологије зграда на територији
града Београда, а у складу са надлежностима које су утврђене Одлуком о Градској управи Града Београда. У циљу реализације планиране активности Секретаријат за енергетику

Цена 265 динара

спровешће поступкак јавне набавке: Израда енергетске типологије зграда на територији града Београда.
III
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу
са ближом наменом утврђеном Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за енергетику за 2018. годину,
за финансирање активности чија ће реализација започети
током 2018. године, и то:
НАМЕНА
Активност/назив плана, програма или пројекта
Израда енергетске типологије зграда на територији града
Београда –
Типологија зграда подразумева структурирaњe грaђeвинскoг фoндa згрaдa Бeoгрaдa, сa aспeктa материјално енергетских карактеристика. Фoрмирaњe типoлoгиje представља
неопходну инфромациону базу за унaпрeђeњe грaђeвинскoг
фoндa, кoje имa зa циљ пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти
згрaдa, a oдaтлe и смaњeњe eмисиje CO2 кao jeднoг oд oснoвних гaсoвa кojи фoрмирajу eфeкaт стaклeнe бaштe. Пoрeд тoгa
штo eнeргeтскa типoлoгиja oмoгућaвa сaглeдaвaњe квaлитeтa
стамбених згрaдa у Бeoгрaду, oнa oмoгућaвa дa сe прoцeни
и уштeдa у пoтрoшњи eнeргиje кoja сe мoжe oствaрити у
прoцeсу eнeргeтскe сaнaциje згрaдa. Израда Типологије подразумева свеобухватну активност, подељену на више фаза, у
трајању од три године.
Иницијална активност за израду Типологије је прикупљање података у области рационалног коришћења енергије. Ова
активност подразумева сарадњу са локалним органима, дефинисање извршиоца прикупљања података, потребне документације, упитника и анкета, обилазак терена и сакупљање
рачуна за енергенте и воду. Затим следи категоризација– класификација објеката, према намени и према површини. Тиме
ће бити створени услови за израду мапе општина са уцртаним снимљеним објектима и избор меродавног статистичког
узорка по категоријама и њихово детаљно снимање, прикупљање података и идентификација постојећег стања.
У следећој фази израде Типологије биће обрађени прикупљени подаци, идентификоваће се мере енергетске ефикасности и дефинисаће се пројекција могућих уштеда у потрошњи енергије применом тих мера у сектору зградарства
на статистичком узорку и на целокупној територији градских општина. Користећи податке из Типологије урадиће се
елаборати зграда које су енергетски неефикасне и дефинисаће се оптимални пакети мера за побољшање енергетске
ефикасности према дефинисаним приоритетима и процена
финансијског аспекта предложених мера.
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Након израде Типологије приступиће се изради и имплементацији акционог плана за унапређење енергетске
ефикасности у стамбеним зградама, којим ће се дефинисати
конкретне активности за примену предложених мера за побољшање енергетске ефикасности у стамбеним зградама на
територији града Београда: обезбеђење средстава, информисање грађанства, прикупљање захтева, обука енергетских
менаџера у градским општинама, контрола примене одобрених средстава, континуирано прикупљање и упоређивање података о потрошњи енергије, јавно презентовање постигнутих уштеда, подстицање пилот пројеката у градским
општинама и креирање нових подстицајних мера за повећење енергетске ефикасности стамбених зграда.
Укупно опредељена средства за ове намене у 2018. години, износе 22.248.333,33 динара, док планирана средства у
2019. години за ове намене износе 833.333,33 динара, у 2020.
години планирана средства за ове намене износе 833.333,33
динара, у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години („Службени лист Града Београда”, бр. 95/17 и 64/18).
IV
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке III овог
програма, је у оквиру одобрених средстава из буџета Града
Београда за 2018. годину, у складу са усвојеним Финансијским планом Секретаријата за енергетику за 2018. годину,
у коме су опредељена средства за финансирање Буџетског
фонда за енергетску ефикасност Града Београда.
Ради вођења националне евиденције о коришћењу средстава из Фонда, Секретаријат за енергетику ће достављати
Министарству рударства и енергетике годишњи извештај о
предузетим активностима.
V
Активности из тачке III овог програма извршиће се у
складу са важећим законским и другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност.
VI
Исплату средстава за реализацију активности из овог
програма одобрава градоначелник града Београда посебним закључцима.
VII
Даном објављивања овог програма престаје да важи
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда за 2017. годину („Службени
лист Града Београда”, број 14/17).
VIII
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града
Београда” и на интернет-страници Града Београда.
Градоначелник града Београда
Број 3-6012/18-Г, 31. августa 2018. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.
Градоначелник града Београда 3. септембра 2018. године,
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 35. ст. 6. и 43. став 4. тачка 3. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), и
чл. 29. и 52. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
1. У ставу 1. тачка 1. Решења о одређивању локација центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и

5. септембар 2018.

трансфер станица на територији града Београда број 5014180/16-Г од 17. јуна 2016. године, бришу се алинеје 2 и 9.
2. У осталом делу решење остаје непромењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 501-6087/18-Г, 3. септембра 2018. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16.
ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ, РАБЛЕОВЕ И МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за део блока
између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, градска општина Звездара (у даљем тексту:
план детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II, које је
дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „NEW IMOBILIA DEVELOP d.o.o.”, Београд,
Добрачина 29.
4. Оквирном границом плана обухваћен је део територије градске општине Звездара, централни део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,9 ha.
5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да
план детаљне регулације не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
O б р а з л ож е њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски
венац, Градска општина Звездара, која је у процесу доношења.
Оквирном границом плана обухваћен је део територије градске општине Звездара, централни део блока између
улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски
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венац, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,9 ha.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „NEW IMOBILIA DEVELOP d.o.o.”, Београд,
Добрачина 29.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву
за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички
центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата
за заштиту животне средине (бр. 501.3-172/2017-V-04 од 29.
децембра 2017. године) утврдио је да предметни план детаљне
регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе
члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-27/18 од 31. маја 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр.
501.3-82/2018 oд 13. јуна 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 15789/1 од 14. јуна 2018. године) и Завод за
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-1536/2 oд 19. јуна
2018. године) и доставили су мишљења у којима наводе да се
може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-27/18, 28. јуна 2018. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА ДЕО БЛОКА 24А
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
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ције ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, градска општина Вождовац („Службени лист Града Београда”,
број 58/16), за део Блока 24а (у даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне регулације).
2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације
поверава се ПД АУЛА д.о.о., Београд, Краљевачких жртава
1а, које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне
регулације обезбедиће Привредно друштво MIS ING д.о.о.,
Београд, Ресавска 80.
4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине
Вождовац, део блока 24а (КП 6579/1, 6579/2, 6611/1, 6610/1,
све КО Вождовац) дефинисан Планом детаљне регулације
ширег подручја уз Улицу војводе Степе –фаза I („Службени
лист Града Београда”, број 58/16), са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око. 10,49 a.
5. У оквиру намене простора Измена и допуна плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката
предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Oбра зложење
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, градска општина Вождовац, за део блока
24а, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац,
део блока 24а (КП 6579/1, 6579/2, 6611/1, 6610/1, све КО Вождовац) дефинисан Планом детаљне регулације ширег подручја уз
Улицу војводе Степе – фаза I („Службени лист Града Београда”,
број 58/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око. 10,49 a.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације обезбедиће Привредно друштво MIS ING д.о.о.,
Београд, Ресавска 80.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације поверава се ПД „АУЛА” д.о.о., Београд, Краљевачких жртава
бр. 1а, које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр.
501.3-148/2017-V-04 од 7. децембра 2017. године) утврдио
је да предметне Измене и допуне плана детаљне регулације не представљају оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлежу обавези изра-
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де стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-28/18 од 31. маја 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-81/2018 oд 13. јуна 2018. године) и ЈКП „Зелени-

5. септембар 2018.

ло – Београд” (допис број: 15791/1 од 14. јуна 2018. године и
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-28/18, 28. јуна 2018. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Сава Шумановић”, Земун које је објављено
у „Службеном листу Града Београда”, број 69 од 2. јула 2018.
године, поткрала грешка, па се даје

ИС ПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ”, ЗЕМУН
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Сава Шумановић”, Земун („Службени лист Града Београда”, број 69/18), у тачки I, у подтачки 9, уместо речи: „Стевн
Смиљковић” треба да стоје речи: „Стеван Смиљковић”.
Из Скупштине Града Београда

да”, број 69/18), у тачки I, у подтачки 9, уместо речи: „Весна
Милошвић” треба да стоје речи: „Весна Милошевић”.
Из Скупштине Града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка које је објављено у
„Службеном листу Града Београда”, број 73 од 23. јула 2018.
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Зага Маливук”, Београд које је објављено у
„Службеном листу Града Београда”, број 69 од 2. јула 2018.
године, поткрала грешка, па се даје

У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка („Службени лист
Града Београда”, број 73/18), у тачки I, у подтачки 1, уместо
речи: „Снежана Калуђеровић” треба да стоје речи: „Снежана Калађурђевић”.

ИС ПРА ВКА

Из Скупштине Града Београда

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Зага Маливук”, Београд („Службени лист
Града Београда”, број 69/18), у тачки I, у подтачки 4, уместо
речи: „Јована Николић Радишић” треба да стоје речи: „Јованка Николић Радишић”.
Из Скупштине Града Београда
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Јајинци”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 69 од 2. јула 2018. године, поткрала грешка, па се даје

ИС ПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд („Службени лист Града Београ-

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „НХ Душан Дугалић”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 73 од 23.
јула 2018. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ”,
БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „НХ Душан Дугалић”, Београд („Службени
лист Града Београда”, број 73/18), у тачки I, у подтачки 3,
уместо речи: „Ирена Нововић” треба да стоје речи: „Ивана
Нововић”.
У истој тачки, у подтачки 9, уместо речи: „Срђан Гајић”
треба да стоје речи: „Слађан Гајић”.
Из Скупштине Града Београда

5. септембар 2018.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

КРИВИЧНИ
ЗАКОНИК
Према стању законодавства од
24. новембра 2016. године
Предговор и регистар појмова
проф. др Зоран Стојановић

ЗАКОНИК О
КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 31. маја 2014. године
Предговор:
р д
р Слободан
д Бељански,,
Горан П. Илић и Миодраг Мајић

ЦЕНА:
880,00
РСД

ЦЕНА:
880,00
РСД

Ово издање садржи, изузев интегралног законско
законског
ог текста
и стварног регистра усклађених са Законом о из
зменама
изменама
и допунама Кривичног законика („Службени гласник
РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одреда
аба прер
одредаба
лазног карактера, односно њиховог различитог ступања
на снагу. Након табеларног приказа у коме су наведене одредбе које су предмет vacatio legis-a, следи текст
чланова КЗ-а у примени до 1. јуна 2017, а затим и оних
одредаба које престају да важе од 1. марта 2018. године.
У предговору проф. др Зорана Стојановића посебно су
објашњене последње новеле у Кривичном законику.

Законик
ком о кривичном поступкуу од 2011. чини се највећи
Закоником
заокрет у осам деценија дугој историји нормирања кривичнопр
роцесног права у Србији. Из система који је био део
вичнопроцесног
гер
германо
ано-аустријске традиције кривичног поступка, мешогермано-аустријске
витог типа, уз иницијалне елементе акузаторског процесног система, прелази се на англо-амерички акузаторски
процесни систем, са елементима страначког модела и расправног начела након подизања оптужнице. Ово издање
садржи и Предговор у коме се новине у нашем кривичном поступку свестрано, темељно и зналачки предочавају
стручној и широј јавности.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или
on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ПРИМЕНА ПРОПИСА – СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНА ДЕЛА УБИСТВА У
СУДСКОЈ ПРАКСИ
Вељко Турањанин,
Мирко Воштанић,
Далибор Ђорђевић
Кривична дела убиства у судској пракси
представљају јединствену збирку судских одлука које се односе на разноврсне
облике, у основи, једног кривичног дела
– кривичног дела убиства. Многобројни
појавни облици и узроци, те проблеми
у пракси, условили су систематизацију
судске праксе из области убиства за време важења новог Кривичног законика,
у периоду 2006–2016. године. Настала
као резултат пажљиве анализе преко 650
пресуда апелационих и виших судова
са територије Србије, ова публикација
може корисно послужити тужиоцима,
судијама и адвокатима који у пракси
примењују кривично право, али и наставницима, сарадницима и научницима у
кривичноправној научној области.

ЦЕНА:
770,00
РСД

Посетите
П
осетите Г
Гласникове
ласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prod
prodaja@slglasnik.com или
on
line: www
slglasnik com и www
k
on-line:
www.slglasnik.com
www.klubglasnik.net
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САДРЖАЈ

Страна

Страна
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2018.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о одређивању локација
центара за сакупљање отпада – рециклажних центара
и трансфер станица на територији Града Београда – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за део блока између улица 16. октобра,
Матице српске, Раблеове и Миријевски венац,
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу
војводе Степе – фаза I, градска општина Вождовац,
за део Блока 24 А – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Исправке
1
2

2

3

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Шумановић”,
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Зага Маливук”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ХН Душан Дугалић”,
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
4
4
4
4
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5. септембар 2018.

„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

