
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР
Веће Градске општине Врачар на 7. седници одржаној 3. 

фебруара 2021. године, разматрало Предлог одлуке о утвр-
ђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу 
и породицу из буџета Градске општине Врачар за 2021. го-
дину и на основу члана 36. тачка 2. Статута Градске општи-
не Врачар (,,Службени лист Града Београда”, број 77/19) и 
члана 6. Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за 
одобравање финансијске помоћи из буџета, донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ САДРЖАЈА И ВРЕДНОСТИ ФИНАН-
СИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ ИЗ БУЏЕ-

ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2021. ГОДИНУ 

1. Градска општина Врачар, као поклон новорођеним 
бебама са територије градске општине Врачар, додељује бе-
би-пакетић који садржи производе за негу беба, у вредно-
сти која је уговорена, односно која ће бити уговорена, као 
резултат спроведеног поступка набавке, и то на основу ја-
вљања родитеља/старатеља детета Одељењу за друштвене 
делатности и пројекте и достављања одговарајућих дока-
за о рођењу детета и његовом пребивалишту/боравишту 
на Врачару, а све под условом да у текућој или претходној 
години родитељ/старатељ за исто дете није већ добио бе-
би-пакетић од Градске општине Врачар. 

2. Додељује се безбедносно ауто седиште као поклон деци 
са пребивалиштем на територији градске општине Врачар, 
након навршеног њиховог првог рођендана у 2020, односно 
2021. години, у појединачној вредности која је уговорена, од-
носно која ће бити уговорена, као резултат спроведеног по-
ступка набавке, и то на основу поднетог захтева од стране 
родитеља/старатеља детета Одељењу за друштвене делатно-
сти и пројекте и достављања одговарајућих доказа о кумула-
тивном испуњавању тражених услова, а све под условом да 
у претходној години родитељ/старатељ за исто дете није већ 
добио безбедносно ауто-седиште од Градске општине Врачар. 

3. Захтеви родитеља/старатеља ће се реализовати током 
2021. године у складу са расположивом количином набавље-
них беби-пакетића и ауто-седишта, а према редоследу јавља-
ња, односно поднетих захтева Одељењу за друштвене делатно-
сти и пројекте, уз истовремено испуњавање тражених услова. 

4. Материјална помоћ у виду набавке одеће и обуће за 
породице са малолетном децом у стању социјалне потребе 
и децу без родитељског старања која имају пребивалиште 
на територији градске општине Врачар, реализује се одо-

бравањем средстава за набавку одеће и обуће у укупном из-
носу до 9.000,00 динара по детету. 

5. За реализацију ове одлуке Градска општина Врачар 
спровешће одговарајући поступак набавке беби-пакетића и 
ауто-седишта, као и одеће и обуће, а за те намене ангажоваће 
се средства предвиђена Одлуком о буџету Градске општине 
Врачар за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годи-
ну („Службени лист Града Београда”, број 149/20) и одгова-
рајућим решењима о тромесечном плану извршења буџета 
Градске општине Врачар за 2021. годину, као и средства теку-
ће резерве на одговарајућим позицијама за 2021. годину. 

6. О реализацији oве одлуке стараће се Одељење за бу-
џет, финансије и набавке и Одељење за друштвене делатно-
сти и пројекте Управе Градске општине Врачар. 

7. Овa одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”. 

8. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи За-
кључак о утврђивању садржаја и вредности поклона деци са 
територије градске општине Врачар број 96-9/2020-VIII/5. 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2021-VIII/3, 3. фебруара 2021. године

Председник
Проф. др Милан А. Недељковић, ср.

Веће Градске општине Врачар на 7. седници одржаној 
3. фебруара 2021. године, разматрало је Предлог одлуке о 
утврђивању износa за награђивање ученика у 2021. години 
који су на градским (окружним), републичким, регионал-
ним и међународним такмичењима освојили награде и на 
основу члана 5. Одлуке о утврђивању критеријума за награ-
ђивање ученика који су на градским (окружним), републич-
ким, регионалним и међународним такмичењима освоји-
ли награде (,,Службени лист Града Београда”, бр. 31/17 и 
114/18) и члана 36. Статута Градске општине Врачар (,,Слу-
жбени лист Града Београда”, број 77/19), донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСA ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕ-
НИКА У 2021. ГОДИНИ КОЈИ СУ НА ГРАДСКИМ 
(ОКРУЖНИМ), РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ НА-

ГРАДЕ
Члан 1.

Овом Одлуком се утврђују износи за награђивање уче-
ника који су на градским (окружним), републичким, реги-
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оналним и међународним такмичењима освојили награде, 
а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 
2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 149/20). 

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности. 

Члан 3.
Новчани износи за освојено место по образовним обла-

стима су:
a) на градским (окружним) такмичењима

 прво место  друго место  треће место
Српски језик 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Математика 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Физика 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Хемија 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Информатика 7.500,00 динара  5.000,00 динара  2.500,00 динара
Страни језици 7.500,00 динара  5.000,00 динара 2.500,00 динара
Остале науке (предмети) 6.000,00 динара  4.000,00 динара  2.000,00 динара

б) на републичким такмичењима
 прво место  друго место  треће место

Српски језик 15.000,00 динара  10.000,00 динара  5.000,00 динара
Математика 15.000,00 динара  10.000,00 динара  5.000,00 динара
Физика 15.000,00 динара  10.000,00 динара  5.000,00 динара
Хемија 15.000,00 динара  10.000,00 динара  5.000,00 динара
Информатика 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Страни језици 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Остале науке (предмети) 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара

в) на међународним такмичењима 
 прво место  друго место  треће место

Математика 18.000,00 динара  12.000,00 динара  6.000,00 динара
Физика 18.000,00 динара  12.000,00 динара  6.000,00 динара
Информатика 15.000,00 динара  10.000,00 динара  5.000,00 динара
Остале науке (предмети) 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара

г) на међународним такмичењима по позиву 
 прво место  друго место  треће место

Математика 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Физика 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Информатика 7.500,00 динара  5.000,00 динара  2.500,00 динара
Остале науке (предмети) 6.000,00 динара  4.000,00 динара  2.000,00 динара

д) на такмичењима музичке културе и уметничких школа
 прво место  друго место  треће место

Републичка такмичења 6.000,00 динара  4.000,00 динара  2.000,00 динара
Међународна такмичења 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара

Члан 4.
Градска општина Врачар награђује ученике за освоје-

но прво, друго и треће место односно награду на градском 
(окружном), републичком, регионалном и међународном 
такмичењу.

Као доказ о постигнутом резултату узимају се у обзир 
дипломе у организацији или по овлашћењу Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
На основу Стручног упутства о организовању такмичења и 
смотри ученика основних и средњих школа, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи 
календар такмичења основних и средњих школа за текућу 
школску годину.

У такмичења, на која се односи ова одлука, не убраја-
ју се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, 

изложбе, конкурси, квизови, купови, колоније, лиге и друге 
ваннаставне активности, као и екипне (тимске) награде.

Члан 5.
Председник градске општине Врачар на предлог начел-

ника Управе Градске општине Врачар, доноси Решење о на-
грађивању ученика из буџета Градске општине Врачар.

Члан 6.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за дру-

штвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финан-
сије и набавке Управе Градске општине Врачар.

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Oдлукa о утврђивању износa за награђивање ученика који 
су на градским (окружним), републичким, регионалним 
и међународним такмичењима освојили награде број 96-
9/2020-VIII/1.

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2021-VIII/4, 3. фебруара 2021. године

Председник
Проф. др Милан А. Недељковић, ср.

Веће Градске општине Врачар на 7. седници одржаној 3. 
фебруара 2021. године, разматрало Предлог одлуке о врсти, 
обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената 
из буџета Градске општине Врачар за 2021. годину и на основу 
члана 7. Одлуке о награђивању ученика и студената из буџета 
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 
31/17 и 114/2018) и члана 36. Статута Градске општине Врачар 
(„Службени лист Града Београда”, брoj 77/19), донело је

ОДЛУКУ
О ВРСТИ, ОБИМУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАГРАЂИ-
ВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.
Одлуком о врсти, обиму и критеријумима за награђива-

ње ученика и студената из буџета Градске општине Врачар 
за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука) се ближе утврђују 
врста, обим и критеријуми за награђивање ученика и студе-
ната из буџета Градске општине Врачар за 2021. годину.

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности. 

Члан 3.
Градска општина Врачар награђује: 
1. ученике основних школа носиоце признања „Вукова 

диплома” и признања „ђак генерације”,
2. ученике средњих школа носиоце признања „Вукова 

диплома” и признања „ђак генерације”,
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3. ученикe који су на завршном испиту у основном обра-
зовању и васпитању постигли најбоље резултате, односно 
испиту којим се процењује степен остварености општих и 
посебних стандарда у основном образовању и васпитању,

4. ученике основних и средњих школа за освојено прво, 
друго и треће место на културно-образовним манифеста-
цијама такмичарског карактера, које се традиционално одр-
жавају на територији градске општине Врачар или су од из-
узетног значаја за грађане Врачара.

Члан 4.
  Изузетно, ради подстицања активног и самосталног 

учешћа младих у процесу учења, развоја научне културе, 
истраживачког академског духа и критичког мишљења, 
награђује се учешће ученика и студената у истраживачким 
пројектима, на међународним студијским путовањима, ме-
ђународним научним скуповима или постдипломским сту-
дијама квалитативно другачијим од постојећих у образов-
ном систему Републике Србије.

Члан 5.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, биће на-

грађени књигом уколико су похађали основну школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар.

Ученици из члана 3. став 1. тачка 2. ове одлуке, биће на-
грађени књигом, уколико су похађали средњу школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар, a новчаном 
наградом од 12.000,00 динара, уколико имају пребивалиште 
на територији градске општине Врачар.

Члан 6.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, могу 

бити награђени уколико су похађали основну школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар.

Минимални број бодова неопходних за награђивања су 
бодови које је остварио ученик из става 1. под редним бро-
јем 50, на формираној ранг-листи ученика за награђивање.

Ученик/ученици који је/су приликом полагања завршног 
испита у основном образовању и васпитању освојили најве-
ћи број бодова, биће награђени преносивим рачунаром, а сви 
остали ученици који су освојили минималан број бодова, од-
носно ученици који имају бодове ученика под редним бројем 
50, биће награђени новчаном наградом до неопорезивог из-
носа по Закону о порезу на доходак грађана.

Члан 7.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке, биће на-

грађени уколико похађају основну и средњу школу на тери-
торији градске општине Врачар.

У зависности од значаја и врсте манифестације такми-
чарског карактера додељиваће се новчане награде у износу 
до 8.000,00 динара за освојено прво место, до 5.000,00 дина-
ра за освојено друго место, до 3.000,00 динара за освојено 
треће место или другом врстом награде у складу са врстом 
манифестације.

Члан 8.
Ученици и студенти који учествују у истраживачким 

пројектима, биће награђени износом до 8.000,00 динара.
Ученици и студенти учесници међународних студијских 

путовања и међународних научних скупова биће награђени 
износом до 10.000,00 динара.

Студенти који похађају постдипломске студије које су 
квалитативно другачије од постојећих у образовном систе-
му Републике Србије, биће награђени износом до 12.000,00 
динара.

Члан 9.
Ученици и студенти из члана 8. ове одлуке, биће награ-

ђени уколико имају пребивалиште на територији градске 
општине Врачар. 

Члан 10.
Председник градске општине Врачар на предлог начел-

ника Управе Градске општине Врачар, доноси решење о на-
грађивању ученика из буџета Градске општине Врачар за 
ученике наведене у члану 3. ове одлуке, а изузетно и за уче-
нике и студенте наведене у члану 4. ове одлуке.

Члан 11.
Награде за ученике и студенте могу се додељивати само 

до износа средстава планираних у буџету за ту намену у те-
кућој години.

Члан 12.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за дру-

штвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финан-
сије и набавке Управе Градске општине Врачар.

Члан 13.
Ова одлука примењиваће се на све поступке који су за-

почети по Одлуци о награђивању ученика и студената из 
буџета Градске општине Врачар.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 15. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање 
ученика и студената из буџета Градске општине Врачар број 
96-9/2020-VIII/3. 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2021-VIII/5, 3. фебруара 2021. године

Председник
Проф. др Милан А. Недељковић, ср.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу члана 245. став 2. и члана 246. став. 1. Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) и члана 107. Посебног колективног уговора за 
установе културе чији је оснивач Град Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 2/19 и 118/19), репрезентативни 
синдикат установа културе чији је оснивач Град Београд – 
Самостални синдикат културе Београда и градоначелник 
града Београда овлашћени орган оснивача, закључују

ПО СЕБА Н КОЛЕКТИВНИ УГОВ ОР 
О ДОПУНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕО-

ГРАД 

Члан 1.
У Посебном колективном уговору за установе културе 

чији је оснивач Град Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 2/19 и 118/19) после члана 72. додаје се нови члан 
72а који гласи:

„Члан 72a
Запослени има право на накнаду плате у висини од 100% 

просечне плате остварене у претходних 12 месеци пре месе-
ца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако 
је спреченост за рад настала због потврђене заразне боле-
сти COVID-19 или због мере изолације или самоизолације 
наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као по-
следица непосредног излагања ризику по основу обављања 
послова и радних задатака, односно службених дужности и 
контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 
или наложена мера изолације или самоизолације.

Запослени остварује право из става 1. овог члана тако 
што се:

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине 
накнаде плате врши из средстава послодавца, односно бу-
џета Града Београда;

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине 
накнаде плате врши из средстава обавезног здравственог 
осигурања до законом прописане висине накнаде плате, а 

из средстава послодавца, односно из средстава буџета Репу-
блике Србије за преостали износ разлике до висине од 100% 
основне плате.

Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, оства-
рује и запослени који је одсуствовао са рада из разлога 
наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана 
ступања на снагу овог колективног уговора није извршен 
коначни обрачун и исплата накнаде плате по основу при-
времене спречености за рад.

Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени дока-
зују решењем надлежног органа (санитарног инспектора, 
органа надлежног за контролу прелажења државне грани-
це, царинског органа, изводом из евиденције Министар-
ства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о 
привременој спречености за рад (дознака), у складу са за-
коном.”.

Члан 2.
У свему осталом одредбе Посебног колективног уговора 

за установе културе чији је оснивач Град Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 2/19 и 118/19), остajу непроме-
њене.

Члан 3.
Овај посебан колективни уговор о допуни Посебног ко-

лективног уговора за установе културе чији је оснивач Град 
Београд ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Града Београда”, а биће објављен када га потпишу обе 
уговорне стране. 

Самостални синдикат 
културе Београда Град Београд

Број 108
Београд, 5. фебруара 2021. 

године
Председник Градског 

одбора 
синдиката културе 

Београда
Мирјана Димитријевић, ср.

Г број 4011-466/19 
Београд, 5. фебруара 2021. 

године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
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ОД 19. МАРТА ДО 24. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

Цена курсa: 22.000,00 динара + ПДВ (20%) за уплате до 1. 2. 2021.
Цена курсa: 25.000,00 динара + ПДВ (20%) за уплате до 19. 3. 2021. 

•  Могућност плаћања у две једнаке рате

Сваки полазник добија и бесплатну шифру за месец дана коришћења ПИС-а – 
највеће  електронске базе закона и прописа

Чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

Уплате се врше по пријему профактуре.

Више информација можете добити на сајту www.slglasnik.com/seminari i obuke, телефоном, на бројевима: 

011/3060-527, 3060-373 и 3060-331, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, као и имејлом, на адреси 

seminar@slglasnik.com. Пријаву је могуће извршити и преко Регионалне канцеларије посредника преко 

телефона 063 445-800 или имејлом на reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

Сви полазници имају могућност 
куповине Гласникових 
приручника за полагање 
правосудног испита по цени 
сниженој до 50%. 
Цена 12 приручника за 
полазнике  износи 7.300,00 
динара + ПДВ (10%)

Основу концепта припремне наставе чиниће 
интерактивна предавања уз довољно примера 
из судске праксе, која ће полазницима држати 
тим предавача у којем се налазе судије, тужио-
ци, професори Правног факултета у Београду 
и адвокати. Укупан фонд часова је 87.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА
ПО�АГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Петком од 16 сати (5 часова) и суботом од 9 сати (10 часова)
ONLINE

%
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О семинару

Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачуновођама. 
Познато је да без доброг познавања буџетског рачуноводства и законске регулативе у буџетском систему 
нема доброг менаџмента, контроле, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије код буџетских корис-
ника. Важно је напоменути да се буџетски систем, контрола и рачуноводство скоро нигде не изучавају, 
иако су врло важни. 

Програм обуке је конципиран тако да полазници могу да погледају видео материјал и након обуке, што 
је за разлику од традиционалног начина учења велика предност. С друге стране, лични контакт с преда-
вачима је увек недостатак  onlajn обука што у овој обуци учесницима неће недостајати, јер ће учесници 
имати могућност консултација с предавачем у  пословној згради ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, 
у Београду.

ПРЕДАВАЧИ:

1. Берберовић Хасан, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства 
финансија Републике Србије, ревизор у јавном сектору
2. Тошић Надежда, доктор правних наука из области буџетског система и контроле

Полазницима обуке обезбеђени су:

• интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
• приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у штампаном и електронском облику

      : 
011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331   e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com
  

ПОЗИВ НА УПИС ЧЕТВРТЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

ОНЛАЈН 
ОБУКА

Укупан фонд је 40 часова а обука ће се одвијати 
од 1. 3. до 19. 3. 2021.  понедељком, средом и 
петком у терминима 12.00-15.00.

Полагање теста је 25. 3. 2021. у просторијама ЈП
Службени гласник, Јована Ристића 1 у Београду

Котизација 22.000,00 + ПДВ (20%)
Могућност плаћања у две једнаке рате 

до почетка курса.

Учесници остварују и 25% попуста 
на сва Гласникова издања књига.

Попусти се не сабирају.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општи-

не Врачар за 2021. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о утврђивању износа за награђивање ученика у 2021. години који су на градским (окружним), репу-

бличким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар 

за 2021. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Колективни уговори
Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град 

Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
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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. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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