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26. септембар 2017. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. септембра 2017. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
Града Београда, пре истека времена на које је изабран, због
поднете писане оставке Славиши Дамјановићу, са изборне
листе Александар 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 Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-517/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. септембра 2017. године, на основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Београда изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014. године, и то Љиљани Михајловић са изборне листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна
странка, Социјалдемократкса партија Србије, Нова Србија,
Српски покрет обнове, Покрет социјалиста.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-518/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.
септембра 2017. године, на основу члана 11. став 2. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Награди Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 5/03, 2/04, 41/10, 66/12 и 82/14), у члану
1. став 1. мења се и гласи:
„Град Београд установљава Награду Града Београда која
се додељује за дело које представља највредније достигнуће
у Београду у областима: уметност, наука, медицина, архитектура и урбанизам, пољопривреда, новинарство, образовање, спорт и заштита животне средине.”.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. на крају тачке 7. интерпункцијски
знак: „.” замењује се интерпункцијским знаком: „;” и додаје
се нова тачка која гласи:
„8. у области заштите животне средине:
– остварени резултати којима је дат изузетан допринос
заштити животне средине.”.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. број: „19” замењује се бројем: „20”.
У истом члану и ставу после тачке 7. додаје се нова тачка
која гласи:
„7а заштита животне средина – једна награда;”.
Члан 4.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„Организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове: културе, привреде, пољопривреде,
здравства, урбанизма, информисања, образовања и дечје
заштите, спорта и заштите животне средине објављују у
дневним новинама обједињено обавештење о условима за
додељивање награде најкасније до 20. децембра године која
претходи години у којој се награда додељује.”.
Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. број: „18” замењује се бројем: „19”.
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Члан 6.
У члану 16. у ставу 1. на крају седме алинеје интерпункцијски знак: „.” замењује се интерпункцијским знаком: „;” и
додаје се нова алинеја која гласи:
„– организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове заштите животне средине за комисију за доделу награде за заштиту животне средине.”.
Члан 7.
Скупштина Града Београда именоваће председника и
чланове Комисије за доделу Награде Града Београда за заштиту животне средине, у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

26. септембар 2017.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом 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

456

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.
Такса из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са
прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града
односно градске општине.
2. За уложене ванредне правне лекове

2.663

Тарифни број 3.

Скупштина Града Београда
Број 020-544/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.
септембра 2017. године, на основу члана 9. став 1. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 93/13 – усклађени дин. износи,
125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи и 104/16 – др. закон) и члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15,
61/15 и 96/16), Таксена тарифа која је саставни део одлуке
мења се и гласи:
,,ТАКСЕНА ТАРИФА
Износ у динарима
Тарифни број 1.

1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице
Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако овом
одлуком није другачије прописано

518

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

310

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда 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 одлучивање
по жалби надлежан орган града односно градских општина.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

269

Тарифни број 4.
За списе и радње из комуналне и стамбене области које
обавља организациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се такса и то:
1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана

11.296

Тарифни број 5.
За списе и радње из области саобраћаја које обавља организациона јединица Градске управе Града Београда, плаћа
се такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова

4.372

2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких
докумената

5.439

3. Решење за снабдевање, утовар-истовар новца, селидбе, вршење неодложних комуналних интервенција у пешачкој зони, за текући месец

3.105

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком
није другачије прописано

310

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени
градских прописа

1.523

5. Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући месец

3.105

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени
прописа градских општина

1.523

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и манифестација

5.213

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених и
повремених објеката

3.955

8. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта

2.595

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.

4. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима
саобраћаја, за текућу годину

506

9. Решење о заузећу јавне површине

5.929

10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за
оглашавање

5.929

11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање
путничког возила

3.578

12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати практичну обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на путу

1.012
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Тарифни број 6.
За списе и радње из области јавног превоза које обавља
организациона јединица Градске управе Града Београда,
плаћа се такса и то:
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6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha
од 2,0 до 5,0 ha

6.298
11.430

од 5,0 до 10,0 hа

18.930

преко 10,0 hа

27.776

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
до 2,0 ha

6.298

од 2,0 до 5,0 ha

11.430

1. Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног
превоза у циљу издавања локацијских услова

4.372

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке
докуменатације

5.439

8. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику

3.039

3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица
заузећа јавне површине због извођења радова или манифестација

5.213

9. Уверење о посебним деловима објекта, које издаје организациона јединица Градске управе Града Београда

2.559

4.Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза

1.168

10. Овера извода из техничке документације

449

6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за правно лиц

449

7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за запослено лице у правном лицу

449

8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на крову
такси возила

449

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила
11. Такси дозвола

1.143
483
1.143

12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза

393

13. Идентификациони картон

483

14. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI

4.211

15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила

1.236

16. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног
интереса за Град за такси возила

1.236

Тарифни број 7.
За списе и радње из области привреде које обавља организациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се
такса и то:
1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име привредног субјекта
и удружења

19.844

2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног простора на територији града Београда

3.776

Тарифни број 8.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских
послова које обављају организационе јединице Градске управе Града Београда и управе градских општина: Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:
1. Информација о локацији

3.650

2. Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне
инфраструктуре)
до 30 m²

4.054

од 31 – 200 m²

6.328

од 201 – 400 m²

11.393

од 401 – 800 m²

14.510

од 801– 2.000 m²

32.435

од 2.001 -5.000 m²

37.890

од 5.001 -20.000 m²

43.896

преко 20 000 m²

53.188

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 35 кV,
за телефонско телеграфску мрежу до 600x4, за гасну мрежу до Ф 60, за
топловод до Ф 100)

37.111

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
преко 1000 m и већих капацитета

51.139

5. Приговор

18.930

преко 10,0 hа

27.776

11. Увид у плански документ

5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза за предузетника

9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију такси
возила

од 5,0 до 10,0 hа

467

673
1.049

Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и изградњи.
Под тач. 3. и 4. обухваћена је линијска и комунална инфраструктура дефинисана чланом 2. тач. 26. и 27. Закона о
планирању и изградњи.
Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и
закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских
услова.
Тарифни број 9.
За списе и радње из области имовинских и правних послова, које обавља организациона јединица Градске управе
Града Београда плаћа се такса и то:
1. Решења и други акти које градоначелник града Београда доноси на основу 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)

5.910

2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у
право својине уз накнаду

5.974

3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима

5.953

Тарифни број 10.
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
2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог информационог система Београда

4.869
826

Напомена: Ако се потврда издаје за више јединица, такса
се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда издаје.
Тарифни број 11.
За препис акта и разгледање списа код органа и организационих јединица Градске управе Града Београда и управа
градских општина, плаћа се такса и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала

404

2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за
сваки започети сат по

360

Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање
акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће
машине.
Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.
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Тарифни број 12.
За списе и радње које доносе органи и организационе јединице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Уверење о посебним деловима објекта – станова
а) за један стан

268

б) од два до десет станова

750

в) преко десет станова

26. септембар 2017.

односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 114/16) у члану 2. став 1. мења се и гласи:
„Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке,
утврђују се према врсти пословног простора, зонама и делатностима и то:

1.501
ЗОНЕ

2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места
или пословног простора
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал)

екстра
прва
друга
трећа
четврта
(дин/m² (дин/m² (дин/m² (дин/m² (дин/m²
месечно) месечно) месечно) месечно) месечно)

247

б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)

685

в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)

1.432

1. Канцеларије

739,00

624,00

479,00

366,00

278,00

г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено-пословне
зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације

2.783

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица

2.789

a) Канцеларије за закупце
који обављају: банкарске
и друге финансијске послове, послове осигурања,
пројектовања и инжењеринга, туризма и промета
непокретности

813,00

686,00

527,00

403,00

307,00

4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)

697

5. Решење о постављању привремених објеката

6.434

6. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (тезге и
други покретни привремени објекти)

2.145

2. Хотели

1.206,00

1.008,00

807,00

606,00

455,00

7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства

3.540

3. Хостели

1.050,00

877,00

701,00

527,00

395,00

8. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (баште,
забавни паркови, циркуси и слично)

9.171

4. Локали

1.050,00

877,00

701,00

527,00

395,00

а) Локали за закупце који
обављају банкарске послове
и послове осигурања

1.178,00

965,00

770,00

580,00

436,00

1.365,00

1.141,00

910,00

684,00

514,00

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

429

10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње

4.580

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
изградње односно легализације објекта

5.910

б) Локали за закупце који
обављају: организовање
игара на срећу, кладионице,
мењачнице

12. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале

9.610

в) Локали за закупце који обављају угоститељске услуге

1.154,00

965,00

770,00

580,00

436,00

13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон сале

5.336

14. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког
покривача

9.154

102,00

922,00

736,00

554,00

415,00

15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресостатичког покривача

4.800’’

г) Локали за закупце који
обављају: фармацеутску
делатност (апотеке) и стоматолошку делатност
д) Локали за закупце који обављају занатску делатност

917,00

611,00

483,00

366,00

276,00

ђ) Локали за закупце који обављају делатност уметничке
галерије

480,00

392,00

314,00

252,00

206,00

5. Простор за обављање
културне делатности –
биоскопи

589,00

482,00

385,00

290,00

218,00

6. Простор за обављање
образовне делатности –
учионице

682,00

70,00

455,00

342,00

257,00
236,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-534/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. септембра 2017. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3. 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 20. став 1. тач.
10. и 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 6.
став 1. тачка 10 и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13, 125/14, 95/15 и 91/16) и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16
– одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ
НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД,
ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА
СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд,

7 Магацини

941,00

766,00

420,00

314,00

8. Aтељеа

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

9. Витрине

221,00

221,00

221,00

221,00

221,00

10. Производне хале

917,00

611,00

420,00

314,00

236,00

11. Гараже

231,00

231,00

231,00

231,00

231,00

12. Лагуми

304,00

266,00

238,00

190,00

143,00

„
Члан 2.
У члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Закупнине за терасе, односно баште у саставу објеката,
у којима се налазе пословни простори, а које се користе за
обављање угоститељске делатности, обрачунавају се у износу од 50% од износа закупнина утврђених у члану 2. ове
одлуке.”
Члан 3.
У члану 6. после става 3. додаје се два нова ст. 4. и 5, који
гласе:
„Закупнине за закупце који обављају образовну делатност из члана 2. одлуке примењују се уколико постоји позитивно мишљење Секретаријата за образовање.
Уколико није добијено мишљење из става 4. овог члана,
примењује се висина закупнине за канцеларије.”
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 43-537/17-С, 26. септембра 2017. године
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-543/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. септембра 2017. године на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закони и 101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00,
19/14 и 19/17) и члана 31. тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
СТЕФАНУ НЕМАЊИ
Члан 1.
У Одлуци о подизању споменика Стефану Немањи
(„Службени лист Града Београда”, бр. 82/15 и 44/17), члан 1.
мења се и гласи:
„Подиже се споменик Стефану Немањи на Савском тргу,
у Београду”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.
септембра 2017. године, на основу члана 29. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 15/16) и члана 31. тачка 8. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕОГРАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА
1. Усваја се Пројекат јавно-приватног партнерства Београда за изградњу подземних гаража, на који је дато
мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство Владе
Републике Србије, број 105/2017 од 18. септембра 2017. године, да се предметни пројекат може реализовати у форми
јавно-приватног партнерства са елементима концесије.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-541/17-С, 26. септембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Награди Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне
својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Стефану Немањи – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства Београда за изградњу подземних гаража – – – – – – – –

1
1
1
2
4
5
5
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„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.
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