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10. октобар 2019. године

На основу члана 157. Законa о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС,
24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/19 и 23/19) и чл. 26. и 46.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18,
119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 1. НОВЕМБРА 2019.
ГОДИНЕ ДО 1. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ (У ЗИМСКИМ
УСЛОВИМА)
1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја
у периоду од 1. новембра 2019. године до 1. априла 2020. године (у зимским условима) на подручју града Београда.
2. За време трајања снежног покривача обуставља се саобраћај за сва возила осим за возила хитних служби (возила
полиције, хитне помоћи, ватрогасна возила, возила за хитне
интервенције и сл.) и одређују за санкање следеће улице:
на територији општине Вождовац:
– Катарине Ивановић, од Игњата Јоба до Растка Петровића,
– Грчића Миленка, од Љубе Чупе до Озренске;
на територији општине Звездара:
– Милана Милићевића, од Војводе Саватија до Димитрија Туцовића;
на територији општине Земун:
– Синђелићева – цела;
на територији општине Палилула:
– Маљенска, од Јуре Керошевића до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске;
на територији општине Раковица:
– Станка Пауновића Вељка, од Богдана Жерајића до
Борске;
на територији општине Савски венац:
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучковића,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске;
на територији општине Стари град:
– Рељина, од Краљице Наталије до Призренске;
на територији општине Чукарица:
– Владимира Чопића, од Здравка Јовановића до Милана
Делића.
Постављање саобраћајних знакова и заштитне мреже у
улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП „Београд-пут”
по налогу Секретаријата за саобраћај. Заштитна мрежа се

Цена 265 динара

поставља у тренутку када дебљина снежног покривача у
наведеним улицама онемогућава безбедно кретање возила
и пружа могућност безбедног санкања. Oдржавање саобраћајних знакова и заштитне мреже у улицама наведеним у
овој тачки обавља ЈКП „Београд-пут” по налогу ЈП „Путеви
Београда”.
3. За време снежних падавина и поледице брзина кретања моторних возила ограничава се на 40 km/час, на следећим објектима, и то:
а) на надвожњацима и улицама:
– Радничкој, на улазу у Аду Циганлију,
– Петља Радничка, код Господарске механе,
– Надвожњак код Цареве ћуприје,
– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти),
– Пилота Михајла Петровића у Раковици,
– Војводе Путника, преко ауто-пута,
– Мишка Јовановића, преко ауто-пута, и
– Војислава Илића, преко ауто-пута;
б) на мостовима:
– Мост на Ади
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост),
– Земунском путу (стари мост),
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазним
објектима, и
– преко реке Дунав Пупинов мост.
Постављање саобраћајних знакова обавља ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај, а одржавање саобраћајних знакова обавља ЈКП „Београд-пут” по налогу по налогу ЈП „Путеви Београда”.
4. За време снежних падавина или поледице, семафорски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:
– Балканска – Краљице Наталије;
– Браће Јерковић – Дарвинова;
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз);
– Устаничка – Булевар краља Александра;
– Устаничка – Кружни пут;
– Батутова – Милана Ракића;
– Старине Новака – Далматинска;
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Теодора
Драјзера – Љутице Богдана;
– Пилота М. Петровића – Маричка;
– Заплањска – Игњата Јоба;
– Борска – Вукасовићева;
– Борска – Станка Пауновића;
– Борска – Варешка;
– Борска – Ивана Мичурина;
– Борска – Српских ударних бригада;
– Паштровићева – Висока;
– Тургењева – Кировљева;
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– Кировљева – Љешка;
– Тадеуша Кошћушка – Узун Миркова;
– Пешачки прелаз у Тадеуша Кошћушка;
– Војислава Илића – Струмичка;
– Војислава Илића – Игњата Јоба;
– Војислава Илића – Грчића Миленка;
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде;
– Смедеревски пут – Калуђерица;
– Благоја Паровића – Жарковачка;
– Војводе Степе – Боже Јанковића;
– Војводе Степе – Витановачка;
– Кумодрашка нова – Кружни пут;
– Блаже Јовановића – Косте Нађа;
– Матице српске – Душана Петровића Шанета;
– Париска – Кнеза Симе Марковића;
– Трговачка – Водоводска;
– Мите Ружића – Милана Ракића;
– Господара Вучића – Ђердапска,
– Господара Вучића – Максима Горког;
– Љубинке Бобић – Бежанијских илегалаца;
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– Пилота М. Петровића – пешачки прелаз код поште;
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац);
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац).
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Даном почетка примене овог решења престаје да важи
Решење о посебном режиму саобраћаја на територији града
Београда у периоду од 1. новембра 2018. године до 1. априла
2019. године (у зимским условима) IV-01 бр. 344.16-2085/18
од 15. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 99/18).
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-01 бр. 344.16-1999/19, 10. октобра 2019. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 7. октобра
2019. године, на предлог Већа градске општине са седнице
одржане 7. октобра 2019. године, на основу члана 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 50. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и
члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), поступајући по захтевима ЈП СКЦ
„Обреновац”, бр. 3165 од 2. октобра 2019. године и 3234 од
7. октобра 2019. године за давање сагласности на Одлуку
Надзорног одбора о десетој допуни Ценовника услуга ЈП
СКЦ „Обреновац”, број 3164 од 2. октобра 2019. године и на
Одлуку Надзорног одбора о једанаестој измени и допуни
Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац”, број 3240 од 7. октобра 2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ДЕСЕТОЈ ДОПУНИ И ЈЕДАНАЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на:
– Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”, број 3164 од 2. октобра 2019. године о десетој допуни Ценовника услуга предузећа и

– Одлуку Надзорног одбора о једанаестој измени и допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац”, број 3240 од
7. октобра 2019. године.
Одлуке из претходног става саставни су део овог решења.
II. Ово решење са одлукама на које се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 82, 7. октобра 2019. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о
промени Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени
лист Града Београда”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног
предузећа Спортско-културни центар ,,Обреновац”, бр.
2191 од 5. јула 2019. године и чл. 3, 21. и 27. Пословника о
раду Надзорног одбора ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 3698 од
22. новембра 2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, донео је на
34. седници одржаној телефонским путем 2. октобра 2019.
године, следећу

ОДЛУКУ
1. Доноси се Десета допуна Ценовника услуга у тексту
који је саставни део одлуке.
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2. Десета допуна Ценовника услуга се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.
3. Десета допуна Ценовника услуга ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана давања сагласности.
4. Десета допуна Ценовника услуга са утврђеним новим
ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

3. Једанаеста измена и допуна Ценовника услуга ступа
на снагу и примењује се наредног дана од дана давања сагласности.
4. Једанаеста измена и допуна Ценовника услуга са утврђеним новим ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 3164, 2. октобра 2019. године

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 3240, 7. октобра 2019. године

Председник
Миодраг Петровић, ср.

ДЕСЕТА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1704 од 18. јуна 2018. године, бр. 2030 од 12. јула 2018.
године, бр. 2854 од 2. октобра 2018. године, бр. 1180 од 8.
априла 2019. године, бр. 1744 од 4. јуна 2019. године , бр.
1861 од 12. јуна 2019. године, бр. 2267 од 11. јула 2019. године, бр. 2380 од 24. јула 2019. године , бр. 2662 од 20. августа 2019. године и бр. 2838 од 4. септембра 2019. године
У ценовник се додаје следећа ставка:
– Редни бр. 1.65 – Закуп велике сале у Соколском дому –
преко 50 сати – месечно 35.000,00 динара.
ПДВ је урачунат у цену.
Десета допуна ценовника услуга Јавног предузећа
Спортско-културни центар „Обреновац” ступа на снагу и
примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 3161, 2. октобра 2019. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни
центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града
Београда”, број 85/16), члана 34. Статута Јавног предузећа
Спортско-културни центар ,,Обреновац”, бр. 2191 од 5. јула
2019. године и чл. 3, 21. и 27. Пословника о раду Надзорног
одбора одбора ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 3698 од 22. новембра
2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”, донео је на 35. седници одржаној телефонским путем 7. октобра 2019. године, следећу

ОД Л У КУ
1. Доноси се Једанаеста измена и допуна Ценовника
услуга у тексту који је саставни део одлуке.
2. Једанаеста измена и допуна Ценовника услуга се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.

Председник
Миодраг Петровић, ср.

ЈЕДА НА ЕС ТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1704 од 18. јуна 2018. године, бр. 2030 од 12. јула 2018.
године, бр. 2854 од 2. октобра 2018. године, бр. 1180 од 8.
априла 2019. године, бр. 1744 од 4. јуна 2019. године, бр.
1861 од 12. јуна 2019. године, бр. 2267 од 11. јула 2019. године, бр. 2380 од 24. јула 2019. године, бр. 2662 од 20. августа 2019. године бр. 2838 од 4. септембра 2019. године и
бр. 3161. од 2. октобра 2019. године
Из ценовника се бришу следеће ставке:
– Редни бр. 7.15 – Затворени базени – рекеративно пливање (одрасли) без сауне 250,00 динара;
– Редни бр. 7.20 – Затворени базени – бизнис термин 1
сат и 30 мин. Без сауне 200,00 динара;
– Ред. бр. 7.24 – Рекреација за жене са сауном 327,00 динара;
– Ред. бр.7.27 – Затворен базен – месечна пропусница за
ноћно купање 3.200,00 динара;
– Редни бр.7.28 – Школа пливања по часу без ПДВ-а
240,00 динара.
У ценовник се додају следеће ставке:
Ред. бр. 7.62 – Дневна рекреација 300,00 динара;
Ред. бр. 7.63 – Јутарња рекреација 250,00 динара;
Ред.бр.7.64 – Обука непливача 250,00 динара;
Ред. бр. 7.65 – Рекретаивно пливање за жене 370,00 динара;
Ред.бр. 7.66 – Затворен базен – ноћно купање месечно
2.500,00 динара;
Ред. бр. 7.67 – Рекреативно пливање комплет од 10 улаз
2.750,00 динара.
ПДВ је урачунат у цену.
Једанаеста допуна ценовника услуга Јавног предузећа
Спортско-културни центар „Обреновац” ступа на снагу
и примењује се наредног дана од дана добијања сагласности.
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 3232, 7. октобра 2019. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 142. и члана 200. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр.
36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 13.
став 4. тачка 10. и члана 22. Одлуке о наставку обављања
делатности у форми друштва са ограниченом одговорношћу, број 66-1067/18-С („Службени лист Града Београда”,
број 109/18), Скупштина Привредног друштва Спортски
центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд, Илије Гарашанина 26,
матични број 07046103, пиб 100209082 (у даљем тексту:
друштво), на седници одржаној 10. октобра 2019. године,
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН” Д.О.О. БЕОГРАД
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина Града Београда, 30. новембра 2018. године,
донела је Одлуку о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу
под називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд,
под бројем 66-1067/18-С („Службени лист Града Београда”,
број 109/18) – Оснивачки акт друштва.
Град Београд је власник удела од 100% у Привредном
друштву Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд, матични број 07046103, пиб 100209082.
Основна делатност Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд је 93.11. Делатности спортских објеката.
Чланом 4. Одлуке о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар
„Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд, као циљеви друштва прокламовани су: развој и
унапређење спорта и спортских активности, обезбеђивање
техничко-технолошког и економског јединства за искоришћавање и одржавање спортских објеката, пружање услуга
у обављању спортско-рекреативних и културних активности грађана.
Установа за физичку културу Спортско-рекреативни
центар „Ташмајдан”, која представља правног претходника
Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд, управљала је непокретностима које су су својини
Града Београда а које представљају спортске објекте, и то:
Спортском халом „Александар Николић” укупне површине
10.532,41 m², Леденом двораном „Пионир” укупне површине 7.912,61 m², Затвореним и отвореним пливалиштем „Ташмајдан” укупне површине 13.038,06 m², Стадион „Ташмајдан” укупне површине 16.559,59 m².
Привредно друштво Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд представља правног следбеника Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан.

које представљају спортске објекте, и то: Спортску халу
„Александар Николић” укупне површине 10.532,41 m², Ледену дворану „Пионир” укупне површине 7.912,61 m², Затворено и отворено пливалиште „Ташмајдан” укупне површине 13.038,06 m², Стадион „Ташмајдан” укупне површине
16.559,59 m², са опремом која представља саставне делове
непокретности.
Наведена непокретна имовина из претходног става не
представља додатни неновчани улог оснивача у друштво,
већ се иста поверава друштву на управљање ради остваривања циљева друштва.
Члан 3.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд ће имовином из члана 1. oве одлуке управљати у складу са њеном наменом, а исту може користити и на други начин ради остваривања прихода, уз услов да се на тај начин не угрожавају
обављање делатности за коју је друштво регистровано и циљеви друштва.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд одговара за
штету која настане на повереној имовини, која настане кривицом запослених или лица која се налазе под контролом
СЦ „Ташмајдан” д.о.о., независно да ли се ради о актима чињења или пропуштања чињења.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд је дужан да
обавести Град Београд о штети већег обима која настане на
објектима, без обзира на узрок штете.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд не одговара за штету насталу на повереној имовини која настане као
последица више силе.
Члан 4.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд ће управљати непокретном имовином из члана 2. ове одлуке за
организацију спортских, културних и других програма, као
послове из своје основне делатности, тако што програме
може да организује самостално, као суорганизатор или да
даје у закуп део објекта или цео објекат.
Поред послова из става 1. овог члана, Спортски центар
„Ташмајдан” д.о.о. Београд, може издавати у закуп и пословни простор који се налази у оквиру непокретности из
члана 2. ове одлуке, као и паркинг места која се налазе на
земљишту које служи редовној употреби непокретности из
члана 2. ове одлуке.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд може трећим
лицима издавати у закуп рекламни простор у унутрашњем и
спољном делу непокретности из члана 2. ове одлуке.
Члан 5.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд стиче приходе самосталним организовањем програма, суорганизацијом програма, давањем у закуп имовине која му је поверена
на управљање и на друге начине у складу са законом.

ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОСНИВАЧКОГ АКТА

Члан 6.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд сноси све
комуналне трошкове који се односе на непокретну имовину
из члана 2. ове одлуке.

Члан 2.
Овим изменама и допунама Оснивачког акта, оснивач
Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд, поверава друштву на управљање непокретности

Члан 7.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд је дужан да
на захтев Града Београда, упућеног преко градског Секретаријарата за спорт и омладину, достави извештај о свим
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оствареним приходима и расходима, стању потраживања,
стању обавеза, оствареном промету на текућим и девизним
рачунима и стању кредитне задужености, као и о свим закљученим уговорима са трећим лицима.
Члан 8.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд доставља
Граду Београду, у току текуће године за наредну годину:
– Годишњи програм пословања,
– Посебан програм субвенција.
Члан 9.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд, поред наведених, има и следеће обавезе:
1. да непокретном имовином из члана 2. ове одлуке
управља у складу са њеном наменом и да се о њој стара као
добар привредник;
2. да врши текуће одржавање објеката о свом трошку;
3. да објекте о свом трошку осигура од основних ризика;
4. да унапређује објекте;
5. да о свом трошку ангажује физичко-техничко и противпожарно обезбеђење, непосредно или посредно преко
организатора приредби;
6. да редовно чисти објекте;
7. да примењује све стандарде у вези са екологијом и заштитом животне средине.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд има обавезу да одржава објекте који су му поверени на управљање,
непосредно или посредно преко трећих лица која се налазе
у закупу, и то:
1. да редовно одржава објекте о свом трошку;
2. да ванредно одржава објекте о свом трошку, уз сагласност Секретаријата за спорт и омладину, изузев када
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је ванредно одржавање неопходно предузети без одлагања
како би се спречила опасност по живот и здравље људи или
имовину веће вредности;
3. да инвестиционо одржава објекте, уз сагласност надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
У преосталом делу Оснивачки акт Привредног друштва
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд остаје неизмењен.
Члан 11.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком, примењиваће се Закон о привредним друштвима.
Члан 12.
Законски заступник друштва је у обавези да након измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст
оснивачког акта друштва.
Измене оснивачког и пречишћени текст оснивачког
акта биће регистрован у складу са законом о регистрацији.
Члан 13.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Београда”, ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања, а примењиваће се од дана регистрације у регистру
привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
Скупштина Привредног друштва
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд
Број 1617, 10. октобра 2019. године
Председник
Велизар Ђерић, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора Средње
занатске школе Београд, објављеном у „Службеном листу Града Београда”, број 56 од 25. јуна 2019. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланa Школског одбора Средње занатске школе Београд („Службени лист Града Београда”, број
56/19), у тачки I, уместо речи: „Јелена Мијић” треба да стоје речи: „Јелена Мијић Митровић”.
Из Скупштине Града Београда
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НОВО
У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА О МАТИЧНИМ
КЊИГАМА

1. МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД
2. МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД
3. МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ
тврд повез, А3 формат, 400 страна, цена: 1.800,00 РСД
4. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД
5. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД
6. РЕГИСТАР МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 400,00 РСД
7. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ ИЗВОДИМА
И УВЕРЕЊИМА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 600,00 РСД
8. ЕВИДЕНЦИЈА О ОДЛОЖЕНИМ УПИСИМА
тврд повез, А4 формат, 200 страна, цена: 600,00 РСД
9. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ РОЂЕЊА
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД
10. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД
11. ЗАПИСНИК О ПРИЈАВИ СМРТИ
А4 формат, 4 стране, цена: 5,00 РСД

ПОРУЧИТЕ
Тел. (+381) 11 35 37 434; 35 37 424; 35 37 477; Fax (+381) 11 35 37 426
e-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com | www.slglasnik.com
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 1. новембра 2019. године до 1. априла 2020. године (у зимским условима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о десетој допуни и једанаестој измени и допуни ценовника услуга предузећа са одлукама – – – – – –

2

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

Исправке
Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Средње занатске школе, Београд – – – – – – – – – – – – –

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

