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GRADA BEOGRADA
Година LXIV Број 136

14. децембар 2020. године

Градоначелник града Београда 14. децембра 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 24. тачка 6. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.закон и 37/19) и члана 52. тачка 10. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
УКЛАЊАЊА И ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
I. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис” на Ценовник услуга уклањања и премештања
возила специјалним дизалицама, по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе, који
је усвојио Надзорни одбор под бројем 8-LXXVIII/4, на седници одржаној 13. новембра 2020. године.
II. Решење и ценовник из става I решења објавити у
„Службеном листу Града Београда”, a ценовник се примењује од 15. децембра 2020. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-7321/20-Г, 14. децембра 2020. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, Надзорни одбор је на седници одржаној 13. новембра
2020. године донео

ОД Л У КУ
I. Врши се измена и допуна Ценовника услуга уклањања и
премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим
полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе који је утврђен Одлуком Надзорног
одбора бр. 8-XXIX/5 од 18. јануара 2019. године, тако што се:
– из назива ценовника иза речи „дизалицама” бришу
речи „нисконосећим полуприколицама,”, а пре речи „локалне самоуправе” додаје реч „јединице”;

Цена 265 динара

– брише поглавље I – Мање жардињере и објекти површине до 1 m², те после ове измене поглавље II. постаје поглавље I., поглавље III. постаје поглавље II. и тако редом до
поглавља VIII. које постаје поглавље VII.;
– из назива важећег поглавља II. бришу речи „веће жардињере, витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 5 m, тезге и објекти површине до 2 m² „ пре заграде, а после заграде бришу речи „предмети објекти,чамци до 5 m”;
– из важећих поглавља II, III, IV, V, VI. и VIII. из прве
алинеје иза речи „уклањање” брише текст „на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са
резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног
градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним
за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за
возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара),
из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији
града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима
намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река,
из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на
прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена,
са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена
противно прописима локалне самоуправе – општине или
града, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела,
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености); и из друге алинеје
иза речи „локалне самоуправе” брише до заграде текст „на
основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају,
у поступку искључења возила из саобраћаја и у поступку
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим
возилима које је употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа”;
– из назива важећег поглавља V иза речи „15 путника”
брише текст „ , камп приколица, чамаца до 7 m² и објеката
површине до 4 m²”;
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– из назива важећег поглавља VI. иза речи „камионских
приколица” брише текст „, киоска површине од 4 до 8 m²”;
– мењају прва и друга алинеја у важећем поглављу VII.
које је сходно алинеји 2. става 1. диспозитива ове Одлуке,
након измене постало поглавље VI. тако да гласе:
„– из става I, II, III. и VIII. за сваки започети дан
– из става IV, V. и VII. за сваки започети дан”;
– из назива важећег поглавља VIII које је сходно алинеји 2. става 1. диспозитива ове одлуке, након измене постало
поглавље VII иза речи „пољопривредних машина” брише
текст „пловних објеката преко 7 m, киоска површ. преко 8
m²и објеката површине преко 8 m²”;
– додаје ново поглавље VIII. Премештање возила, чија
прва алинеја гласи:
„премештање возила у случајевима када је од стране
предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача–власника возила
није могуће идентификовати, у складу са чланом 18Г Одлуке о јавним паркиралиштима у износу од 8.830,00 динара;
– у важећем поглављу IX. Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови, из прве и друге алинеје иза речи „дизалица” брише реч „ПАУК”, у трећој алинеји бришу речи „КОЛЕС 35” и иза речи МАГИРУС брише
текст „и тегљача са нисконосећом приколицом” до заграде;
брише четврта алинеја у целости, тако да садашње пета и
шеста алиеја, постају четврта и пета; у садашњој петој алинеји бришу речи „КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60,” а иза речи МАГИРУС брише се текст „и тегљача са нисконосећом приколицом”, и у шестој алинеји бришу речи „КОЛЕС 35, КОЛЕС
55/60”, а иза речи МАГИРУС бришу се речи „и тегљача са
нисконосећом приколицом”;
– у важећем поглављу X – Накнада за премештање возила и објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису
обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и
објеката из овог ценовника у првој алинеји бришу речи „и
V”, а у другој алинеји бришу речи „VI и VIII” уместо којих се
додају „ V и VII”.
Измена и допуна Ценовника отпочиње са применом 15.
децембра 2020. године.
II. Утврђује се пречишћени текст Ценовника услуга
уклањања и премештања возила специјалним дизалицама,
по налогу надлежних државних органа и органа јединице
локалне самоуправе, тако да сада гласи:

III

уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)

V

VI

VII

– уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)
II

5.000,00

1.000,00

6.000,00

– уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)

7.358,33

1.471,67

8.830,00

3.311,17

19.867,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

416,67

83,33

500,00

583,33

116,67

700,00

37.500,00

7.500,00

45.000,00

7.358,33

1.471,67

8.830,00

3.679,17

735,83

4.415,00

625,00

125,00

750,00

83,33

16,67

100,00

VIII Премештање возила
– премештање возила у случајевима када је од
стране Предузећа утврђено да постоје доспела
потраживања према кориснику комуналне
услуге, а возача–власника возила није могуће
идентификовати, у складу са оредбом члана 18Г
Одлуке о јавним паркиралиштима
IX

Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови
– накнада за дежурство специјалне дизалице (без извршеног налога по започетом
часу)
– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова),
рад недељом и за рад у дане државних
празника специјалне дизалице
– доплата за сваки пређени километар
специјалне дизалице преко 10 километара
– накнада за дежурство специјалних
возила: МАГИРУС (без извршеног налога
по започетом часу)

4.583,33

916,67

5.500,00

– доплата за сваки пређени километар
специјалних возила:МАГИРУС преко 10
километара

125,00

25,00

150,00

– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова),
рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: МАГИРУС

833,33

166,67

1.000,00

– према величини објекта, односно маси возила
из става I, II, III и IV

5.000,00

1.000,00

6.000,00

– према величини објекта, односно маси возила
из става V, VII

11.037,50

2.207.50

13.245,00

X

Возила масе од 801 kg до 1.330 kg (збир
масе возила и носивости возила)

16.555,83

Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости
возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника,
грађевинских и пољопривредних машина

– уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)

Цена са
порезом

Возила масе до 800 kg (теретна возила –
збир масе возила и носивости возила)

13.245,00

Накнада за смештај наведених возила и
објеката на локацијама за пренос и чување
возила

– из става I, II, III и VIII за сваки започети даниз
става IV, V и VII за сваки започети дан

– у динарима

I

2.207,50

Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости
возила), аутобуса регистрованих од 16
до 45 путника, камионских приколица и
објеката површине 4 до 8 m²

уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221
ПДВ
(20%)

11.037,50

Возила масе од 1.901 kg и више, теретна
возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене
масе (збир масе возила и носивости возиIV ла), аутобуса регистрованих за 15 путника

услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, по налогу надлежних државних органа и органа
јединице локалне самоуправе

Цена
услуге

Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg (збир
масе возила и носивости возила)

– уклањање и премештање возила по налогу
надлежног државног органа и органа јединице
локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)

ЦЕНОВНИК

Опис

14. децембар 2020.

Накнада за премештање возила и објеката
по налогу надлежних државних органа
и органа локалне самоуправе у осталим
случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и
објекта из овог Ценовника

НАПОМЕНА:
– Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачунава по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

14. децембар 2020.
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– Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг сервис” Београд није извршио пренос почиње да се рачуна од
момента смештаја возила.
– Услуге обухваћене овим ценовником које се наплаћују од власника возила, односно лица које је овлашћено за
управљањем возилом, као и од власника објеката, плаћају
се пре преузимања возила и објеката по цени која важи у
моменту преузимања.
– Услуге обухваћене овим ценовником које се наплаћују
од органа локалне самоуправе, плаћају се у року назначеном на фактури.
– Ценовник се примењује почев од 15. децембра 2020.
године.
III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се почев од 15. децембра 2020. године.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
Надзорног одбора предузећа бр. 8-XXIX/5 од 18. јануара
2019. године и Ценовник услуга уклањања и премештања
возила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа
локалне самоуправе који је утврђен том одлуком.
IV. За реализацију ове одлуке задужује се директор
предузећа посредством одговарајућих служби предузећа у
складу са надлежностима и одговорностима руководилаца
тих служби.
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис”
Број 8-LXXVIII/4, 13. новембра 2020. године
Председник
Миливоје Илић, ср.

На основу одредбе 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 са чланом 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, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20) и члана 41. 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 – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 32, ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације за Блок 32,
Градска општина Нови Беорад (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу „ZAP” д.о.о из Београда, Стјепана Љубише 17, 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 ПД „Alta Holding” д.о.о. из Београда, Угриновачка 212,
Земун.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд,
Блок 32, између Булевара уметности, Булевара Арсенија
Чарнојевића, Улице омладинских бригада и Булевара Зора-
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на Ђинђић, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 11 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16,
69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама планираним за
површине јавних намена: мрежа саобраћајница, површине
за инфраструктурне објекте и комплексе (планирана ТС
110/10kV), површине за објекте и комплексе јавних служби (Ј8 – установе социјалне заштите) и зелене површине
(заштитни зелени појас и парк), и површинама осталих намена: зона К1 – зона комерцијалних садржаја у зони више
спратности, зона М4 – зона мешовитих градских центара у
зони више спратности и површине за верске објекте и комплексе;
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су на предметном подручју планирани: блокови
са трасом дрвореда и јавне зелене површине: заштитни зелени појас, сквер/трг и парк.
6. Циљ израде Плана је стварање планског основа за реализацију комерцијалног објекта на катастарској парцели
6781 КО Нови Београд, уз проверу могућности изградње високог објекта кроз израду анализе и потврде испуњености
критеријума за изградњу високог објекта у складу са условима Плана генералне регулације, могућностима предметног
простора и другим условљеностима, преиспитивање и унапређење планираног решења дефинисаног важећим Регулационим планом дела Блока 32 у Новом Београду („Службени
лист Града Београда”, број 3/00) и сагледавање капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, као и очувања, заштите и побољшања стања животне средине.
7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, 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 одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
О б р а з л ож е њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за Блок
32, Градска општина Нови Беорад, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, Блок
32, између Булевара уметности, Булевара Арсенија Чарнојевића, Улице омладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђић, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 11 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„ZAP” д.о.о из Београда, Стјепана Љубише 17, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу одлуке.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ПД „Alta Holding” д.о.о. из Београда, Угриновачка 212,
Земун.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда, 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 V-04 бр. 501.3-48/2020 од 20. маја 2020.
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 одредби члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-19/2020 од 25.
септембра 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 бр. 501.3-106/2020 oд 05.10.2020. год., ЈКП „Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-1/2299/20 Арх.
бр.54060/1 од 5. октобра 2020. године, ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом бр. 20931/1 од 8. октобра 2020. године и Завод за заштиту природе Србије, допис 03 бр. 020-2575/2 од

14. децембар 2020.

9. октобра 2020. године, дали су позитивно мишљење на
Предлог решења 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. 350.14-19/2020, 14. октобра 2020. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У НОВЕМБРУ
2020. ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава
кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у новембру 2020. године износи 0,1% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-65/20, 14. децембра 2020. године
Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Веће Градске општине Врачар је на 5. седници одржаној 7. децембра 2020. године разматрало Предлог решење о
образовању Савета за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар и на основу члана 36. Статута Градске општине
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), у вези
са чланом 8. Закона 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, 87/18 и 23/19), и Правилником о
раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 8/20), донело

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Образује се Савет за безбедност саобраћаја Градске
општине Врачар (у даљем тексту: Савет) у саставу:
1) Бранко Стаматовић, председник Савета;
2) Милан Петровић, заменик председника Савета;
3) Слободан Ребић, члан Савета;
4) Драгољуб Стефановић, члан Савета;
5) Маја Цветковић, члан Савета.
2. Задаци Савета су: координирање израде Акционог
плана за безбеднији саобраћај Градске општине Врачар који

ће бити саставни део градске Стратегије за безбедност саобраћаја; сарадња са Саветом за безбедност Града Београда;
давање предлога за измену зонирања територије општине Врачар; израда пројеката и спровођење акција ради безбеднијег учешћа деце у саобраћају; спровођење мера ради
побољшања услова за приступ особа са инвалидитетом
саобраћајница и објектима и побољшању општег положаја особа са инвалидитетом као учесника у саобраћају; предлагање мера за подизање опште безбедности у саобраћају
изменом ограничења брзине на коловозима или изменом
саобраћајне сигнализације, спровођење акције ради подизања свести и нивоа општег знања учесника у саобраћају о
саобраћајним прописима и саобраћајној сигнализацији као
неопходног услова за безбедност грађана Врачара.
3. Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Одељење за друштвене делатности и
пројекте Управе Градске општине Врачар.
4. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
5. Ступањем на снагу овог решења, престају да важе решења број 920-300/2016 и број 920-421/2019.
Веће Градске општине Врачар
Број 96-47/2020-VIII/2, 7. децембра 2020. године
Председник
Проф. др Милан А. Недељковић, ср.

14. децембар 2020.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама,
по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе са Одлуком и Ценовником – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
Блок 32, Градска општина Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2020. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
3
4

Акти градских општина
ВРАЧАР
Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
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14. децембар 2020.

„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

