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Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл. 18. и 24. Закона о јединственом бирачком
списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе
број 208-00-23/2016-28/34-232 од 8. априла 2016. године у
24,00, Изборна комисија Градске општине Вождовац на седници одржаној 9. априла 2016. године донела је

На основу чл. 18. и 24. Закона о јединственом бирачком
списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и Решења Министарства државнe управe и локалнe самоуправe,
број 208-00-23/2016-28/34-222 од 8. априла 2016. године, Изборна комисија Градске општине Лазаревац, на седници, 9.
априла 2016. године у 15,10 часова, донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ
1. Укупан број бирача у Градској општини Вождовац, на
дан 8. априла 2016. године је 161.153 бирача.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Вождовац
Изборна комисија Градске општине Вождовац
I број 013-4-84/2016, 9. априла 2016. године

О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Укупан број бирача у градској општини Лазаревац, на
дан 8. априла 2016. године је 51.917.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Лазаревац
Број 013-48/2016, 9. априла 2016. године

Председник
Бојана Радаковић, ср.

Председник
Вељко Михаиловић, ср.

ЗЕМУН
На основу члана 18, а у вези са чланом 24. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр.
104/09 и 99/11), Изборна комисија Градске општине Земун,
на седници одржаној 9. априла 2016. године, донела је

ОД Л У КУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА УПИСАНИХ БИРАЧА У БИРАЧКИ СПИСАК КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН
I. Објављује се да је у бирачки списак који се води за
градску општину Земун, на дан 8. априла 2016. године у
24,00 часова укупно уписан 162,231 (словима: сто шездесет
две хиљаде две стотине тридест и један) бирача.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Земун
Изборна комисија
Број 013-130/16 -IV-ИК, 9. априла 2016. године
Председник
Маринко Шакан, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Изборна комисија Градске општине Обреновац на седници одржаној 5. априла 2016. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 2. Одлуке о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике
скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24.
април 2016. године („Службени гласник РС”, број 24/16), донела је

ОДЛУКУ
1. Да се у складу са чланом 2. Одлуке о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне
скупштине и избора за одборнике скупштина јединица
локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године
(„Службени гласник РС”, број 24/16), избори за одборнике
Скупштине Градске општине Обреновац 24. априла 2016.
године спроведу на бирачким местима одређеним решењем
Републичке изборне комисије 02 бр. 013-174/16 од 3. априла
2016. године о одређивању бирачких места за гласање на из-
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борима за народне посланике Народне скупштине у граду
Београду – градској општини Обреновац, расписаним за 24.
април 2016. године („Службени гласник РС”, број 34/16).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и званичном сајту Градске општине Обреновац.
Изборна комисија Градске општине Обреновац
VII-01 број 013-27, 5. априла 2016. године
Председник
Виктор Стојковић, ср.

Сходно члану 18. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и члану
55. Упутства за спровођење избора за народне посланике
Народне скупштине, расписани за 24. април 2016. године
(„Службени гласник РС”, број 22/16) и Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе 208-00-23/201628/34-225 од 8. априла 2016. године, Изборна комисија Градске општине Обреновац у сталном и проширеном саставу
на седници одржаној 9. априла 2016. године, донела је

ОД Л У КУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. Укупан број бирача у Градској општини Обреновац, на
дан 8. априла 2016. године, је 65.933.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

9. април 2016.

града”.
Изборна комисија Градске општине Обреновац
VII-01 број 013-39, 9. априла 2016. године
Председник
Виктор Стојковић, ср.

СУРЧИН
На основу члана 18, а у вези са чланом 24. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр.
104/09 и 99/11), Изборна комисија Градске општине Сурчин, на седници одржаној 9. априла 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА УПИСАНИХ БИРАЧА У БИРАЧКИ СПИСАК КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ СУРЧИН
I. Објављује се да је у бирачки списак који се води за
градску општину Сурчин, на дан 8. априла 2016. године у
24,00 часова укупно уписано 37.974 (словима: тридесет седам хиљада деветсто седамдесет четири) бирача.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Општинска изборна комисија ГО Сурчин
Број I-01-013-44/2016-4, 9. априла 2016. године
Председник
Зоран Ећимовић, ср.
На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), градоначелник
града Београда у име Града Београда, као оснивач, Синдикална организација ЈП „Београдска тврђава”, као репрезентативни синдикат код послодавца и ЈП „Београдска тврђава“, као послодавац (заједнички назив: уговорне стране),
закључују

А Н ЕКС 1
KОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да су дана 29. јануара
2015. године закључиле Колективни уговор код послодавца
ЈП „Београдска тврђава” („Службени лист Града Београда”,
број 5/15 од 29. јануара 2015. године, у даљем тексту: колективни уговор).
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се услед доношења новог
правилника о организацији и систематизацији послова ЈП
„Београдска тврђава” колективни уговор измени и допуни
у делу који уређује: редни број систематизације, називе послова и коефицијенте за обрачун зараде запослених.
Члан 3.
Став 3. члана 83. колективног уговора мења се и гласи:
„Основна зарада из става 1. овог члана утврђује се као
производ радног часа израженог у динарима у јединственом

износу за све запослене, а групе послова дефинисане коефицијентом израженим у распонима по групама послова. Коефицијент за сваки посао утврђују послодавац и синдикат
на основу услова утврђених Правилником о организацији
и систематизацији послова потребних за рад на пословима
за које је запослени закључио уговор о раду (сложеност, одговорност, услови рада, стручна спрема и радно искуство)
који је утврђен у табели коефицијената по групама послова,
како следи:
ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”
Редни
број
систематизације

Назив посла

1.

директор предузећа

2.

Служба за програмску делатност

Коефицијент
33,20

2.1

руководилац Службе за програмску делатност

17,50

2.2

координатор за делатност туризма

15,50

2.3

стручни сарадник за односе са јавношћу

11,90

2.4

сарадник за техничку реализацију програма

11,50

2.5

сарадник за програмску делатност

11,25

2.6

сарадник за инфраструктуру, безбедност и здравље на
раду

11,25

2.7

продавац

7,35

2.8

техничар за реализацију програма

7,35

3.

Служба за правне, финансијске и опште послове
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Редни
број
систематизације

Назив посла

Члан 5.
Овај анекс 1 колективног уговора ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Београда”.

Коефицијент

3.1.

руководилац Службе за правне, финансијске и опште
послове

17,50

3.2

координатор за финансијске послове

15,50

3.3

стручни сарадник за правне послове и јавне набавке

11,90

3.4

стручни сарадник за финансијске послове

11,90

3.5

стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове

11,90

3.6

пословни секретар

11,25
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Синдикална организација
ЈП „Београдска тврђава”
Број 16
Београд, 5. новембра 2015.
године
Председник
Стеван Милосављевић, ср.

ЈП „Београдска тврђава”
Број 3490-1/15
Београд, 5. новембра 2015.
године
Директор
Петар Андријашевић, ср.
Град Београд
Г број 352-601/15
Београд, 7. априла 2016.
године
Градоначелник
др Синиша Мали, ср.

“
Члан 4.
Остале одредбе колективног уговора остају на снази на
начин како су уговорене.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено
је да су се у Плану детаљне регулације комплекса станице за
снабдевање горивом у Улици француској, Градска општина
Стари град који је објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 52 од 23. јуна 2014. године поткрале грешке, па се даје

ИС ПРА ВКА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ФРАНЦУСКОЈ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
У Плану детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град („Службени лист Града Београда”, број 52/14), у делу
I. Tекстуални део Плана детаљне регулације, у глави Б) Правила уређења и грађења, у одељку 6. Биланс урбанистичких
параметара, уместо:
„Табела 2 – Табеларни приказ планираних капацитета
(оријентационо)
Зона/намена

Површина зоне
m2

Макс. БРГП
m2

Број
запослених

К - станица за снабдевање горивом

1166

291,5

2

Укупно

1166

291,5

2

НАПОМЕНА: Капацитети постојеће ССГ нису разматрани с обзиром да је планирано њено уклањање и изградња нове ССГ

Табела 3 – Упоредни приказ урбанистичких параметара
за зону К: предложених планом и по ПГР мреже ССГ

треба да стоји:

Табела 2 – Табеларни приказ планираних капацитета
(оријентационo)

Табела 3 – Упоредни приказ урбанистичких параметара
за зону К: предложених планом и по ПГР и мреже ССГ”
Из Скупштине Града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Плану детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска
општина Земун који је објављен у „Службеном листу Града
Београда”, број 52 од 23. јуна 2014. године поткрала грешка,
па се даје

ИСПРА ВКА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ЏОНА
КЕНЕДИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
У Плану детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина
Земун („Службени лист Града Београда”, број 52/14), у делу
I. Tекстуални део Плана детаљне регулације, у глави Б) Правила уређења и грађења, у одељку 6. Биланс урбанистичких
параметара, после речи: „Табела 3 – Упоредни приказ урбанистичких параметара за зону „К”: предложених Планом и
по ПГР мреже ССГ” треба да стоји табела:

Из Скупштине Града Београда
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Плану детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина,
Градска општина Палилула који је објављен у „Службеном
листу Града Београда”, број 52 од 23. јуна 2014. године поткрале грешке, па се даје
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на Палилула („Службени лист Града Београда”, број 52/14),
у делу I. Tекстуални део Плана детаљне регулације, у глави
Б) Правила уређења и грађења, у одељку 6. Биланс урбанистичких параметара, уместо:
„Табела 2 – Табеларни приказ планираних капацитета
(оријентационо)

ИС ПРА ВКА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
У Плану детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општи-

Површина
зоне
m2

Зона/ намена

Макс. БРГП
m2

Број
запослених

К – станица за снабдевање горивом

807

40

2

Укупно

807

40

2

Напомена: Капацитети постојеће ССГ нису разматрани с обзиром да је планирано
њено уклањање и изградња нове ССГ

Табела 3 – Упоредни приказ урбанистичких параметара за зону „К”: предложених планом и по ПГР мреже ССГ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПГР мреже ССГ

Зона/намена

„И”
Индекс
изграђености
парцеле

„З”
индекс заузетости
парцеле

% зелених површина

Макс.
висина венца/
макс. спратност

К

0.05

5%

12%

П+0

„И”
индекс изграђености парцеле

„З”
индекс заузетости
парцеле

% зелених
површина

0.3

30%

мин.12%

макс.
висина венца/
макс. спратност
П+1

”
треба да стоји:
„Табела 2 – Табеларни приказ планираних капацитета (оријентационо)
Површина зоне m2

Макс. БРГП m2

Број запослених

К – станица за снабдевање горивом

1300

100

6

Укупно

1300

100

6

Зона/ намена

Напомена: Капацитети постојеће ССГ нису разматрани с обзиром да је планирано њено уклањање и изградња нове ССГ

Табела 3 – Упоредни приказ урбанистичких параметара за зону „К”: предложених планом и по ПГР и мреже ССГ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Зона/намена

„И”
Индекс
изграђености
парцеле

„З”
индекс
заузетости
парцеле

К

0.08

8%

ПГР мреже ССГ

% зелених
површина

макс.
висина венца/
макс. спратност

„И”
индекс изграђености парцеле

„З”
индекс заузетости
парцеле

% зелених
површина

макс.
висина венца/
макс. спратност

30%

П (5m)

0.3

30%

мин.12%

П+1
(8m)

”
Из Скупштине Града Београда
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ
ГРАЂАНСКО
ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО
ПРИВАТНО
ПРАВО
Maja Станивуковић и
Марко Живковић

Илија Бабић
Пето измењено и допуњено
издање, 2015.

Шесто издање, 2015.

Књига 3
Наследно право

Општи део

њига Међународно приватно
право – општи део, представља до сада најобимнији рад посвећен међународном приватном
праву у нас. Ову књигу карактеришу три својства. Прво, она је теоријско-уџбенички рад, који садржи појмове, институте и односе у
домену међународног приватног
права. Друго, она садржи значајну грађу о нашем позитивном
међународном приватном праву,
што представља њен посебан квалитет. Треће, она у разумној мери
обрађује упоредно међународно
приватно право.

Станко Бејатовић
Прво издање, 2016.
Према Законику о кривичном
поступку из 2011.

ЦЕНА:
935,00
РСД

ЦЕНА:
1.265,00
РСД

К

КРИВИЧНО
ПРОЦЕСНО
ПРАВО

К

њига Наследно право намењена је првенствено
студентима правних факултета,
судијама, јавним бележницима, адвокатима, али и осталим
правницима који проучавају
или примењују наследно право.
Њен главни циљ јесте да студенте и друге читаоце упозна са позитивним наследним правом, уз
истицање важнијих решења из
римског права и упоредног права. Недовољно јасне и неодговарајуће законске норме позитивног наследног права тумачене
су научним методама.

ЦЕНА:
1.980,00
РСД

К

њигa је писана пре свега на
основу текста Законика о
кривичном поступку из 2011. године. Међутим, поред овог законског
текста, у писању књиге коришћени су и законски текстови који су
настали након доношења ЗКП-а.
То је случај са Законом о заштити
права на суђење у разумном року
из 2015. године. Приликом писања
рукописа узета су у обзир искуства
у примени законских текстова који
представљају изворе кривичног процесног права у ужем смислу речи,
као и теоретски радови настали након доношења ЗКП и судско-тужилачка пракса у примени законских
текстова који су коришћени као основ писања књиге.

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 ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О
ПОЛИЦИЈИ

Према стању законодавства од 5. фебруара 2016.
Предговор и стварни регистар
Добросав Миловановић, Зорица Вукашиновић Радојичић,
Божидар Оташевић и Саша Марковић

Прво издање, 2016.

Ово издање садржи текст Закона о
полицији, који је ступио на снагу 5.
фебруара 2016. године, уводне напомене у коме су објашњени разлози за
доношење овог прописа, преглед основних законских решења као и стварни регистар. Нови Закон о полицији
усаглашен је са европским стандардима и од његове примене се очекују
позитивни ефекти у систему безбедности, пре свега наставак процеса професионализације и ефикаснија контрола полиције.

ЦЕНА:
660,00
РСД

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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САДРЖАЈ

Страна
Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о објављивању укупног броја бирача у
градској општини Вождовац – – – – – – – – – – – –

1

ЗЕМУН
Одлука о објављивању укупног броја уписаних
бирача у бирачки списак који се води за градску
општину Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о објављивању укупног броја бирача у
градској општини Лазаревац – – – – – – – – – – – –

1

ОБРЕНОВАЦ
Одлука – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о објављивању укупног броја бирача у
градској општини Обреновац – – – – – – – – – – – –

1
2

Страна
СУРЧИН
Одлука о објављивању укупног броја уписаних
бирача у бирачки списак који се води за градску
општину Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

Колективни уговори
Анекс 1 Колективног уговора код послодавца ЈП
„Београдска тврђава” – – – – – – – – – – – – – – – –

2

Исправке
Исправка Плана детаљне регулације комплекса
станица за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град – – – – – – – – – –
Исправка Плана детаљне регулације комплекса
станица за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина Земун – – – – – – – – – – – –
Исправка Плана детаљне регулације за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска
општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3
3
4
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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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.
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