
Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 56. став 5. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– Одлука УС и 54/11) и члана 8. Пословника Скупштине 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Града 
Београда изабраним на изборима одржаним 4. марта 2018. 
године, и то:
1. проф. др Зоран Радојичић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 

Зато што волимо Београд!,

2. Аја Јунг са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

3. Синиша Мали са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

4. Весна Станојевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

5. Горан Весић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

6. проф. др Сима Аврамовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

7. Бојана Борић Брешковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

8. Андреја Младеновић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

9. Ирена Вујовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

10. Горан Грбовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

11. др Душица Бојић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

12. Вера Пауновић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

13. Милан Гуровић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

14. Јелена Николић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

15. Слободан Накарада са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

16. проф. др Часлав Митровић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

17. Славица Живковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

18. Драгана Белојевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

19. Светислав Гонцић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

20. Мира Баста са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!

21. др Гордана Ивановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

22. Живорад Николић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

23. Др Оливера Недељковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

24. Бранислав Милићевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

25. проф. др Љиљана Марковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

26. Ацо Петровић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

27. Иван Тасовац са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

28. др Марија Радуловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

29. Небојша Илић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

30. др Владимир Орлић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

31. Марија Врачар са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

32. Александар Мирковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

33. Гордана Петровић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

34. Радослав Марјановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

35. Небојша Бакарец са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

36. Биљана Деврња са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

37. Мирко Рајковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд! ,

38. Владимир Павловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

39. Ивана Старчевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

40. Немања Јоксимовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

41. Андреа Радуловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

42. Авро Осмајлић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!

43. Небојша Марјановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

44. Горјана Маринковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

45. Профир Ранчић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

46. Лепомир Ивковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

47. Зорица Орбовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

48. Славиша Мићановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

49. Симон Карић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

50. Бојана Секуловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

51. Радован Манојловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

52. др Владислав Павловић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,
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53. Наташа Николић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

54. др Емир Шефити са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

55. Душан Новаковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

56. Рајка Матовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

57. Дарко Ћебић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

58. Светлана Костић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

59. Небојша Младеновић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

60. Милица Чокановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

61. Ивана Николић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

62. Александар Чавић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

63. Драгиња Влк са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

64. Раде Петровић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
Зато што волимо Београд!,

65. Драган Ђилас са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

66. Ана Јанковић Јовановић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

67. Никола Јовановић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

68. Борко Стефановић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

69. Жељко Веселиновић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

70. др Санда Рашковић Ивић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

71. Љиљана Јовчић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

72. Проф. др Раде Вељановски са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

73. Боривоје Боровић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

74. Милорад Бједов са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

75. Татјана Пашић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

76. Снежана Стиковић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

77. Др Дијана Вукомановић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

78. Милош Марковић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

79. Душан Раичковић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

80. Дејан Чокић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

81. Наташа Медојевић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

82. Милисав Ђорђевић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

83. Зоран Вулетић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

84. мр Владимир Тодорић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

85. Ферида Чустовић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

86. Пеђа Митровић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

87. Анђелка Жунић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

88. Милош Павловић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

89. Зоран Паповић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

90. Павле Грбовић са изборне листе Драган Ђилас – Београд 
одлучује, људи побеђују!,

91. Александар Шапић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

92. Жељко Ивањи са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

93. Љиљана Кузмановић 
Вујаковић

са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

94. Саша Петронијевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

95. Мирјан Нешовић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

96. Мина Китановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

97. Немања Ранковић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

98. Владимир Ђорђевић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

99. Милосија Перуновић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

100. Маја Милоски са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

101. Јована Муњиза са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

102. Срђан Бучић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ –
ГРАДОНАЧЕЛНИК,

103. Александар Антић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

104. Никола Никодијевић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

105. Загорка Алексић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

106. проф. др Предраг Марковић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

107. Тома Фила
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

108. проф. др Мирјана Шашић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

109. Александар Каракашевић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

110. Јелица Сретеновић
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАР-
КОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС).

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-5 /18-С, 9. маја 2018. године

Председавајући
Профир Ранчић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 38. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 45. став 3. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 12. Пословника Скуп-
штине Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕО-

ГРАДА 
1. Бира се за председника Скупштине Града Београда 

Никола Никодијевић, одборник Скупштине Града Београда.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-6/18-С, 9. маја 2018. године

Председавајући
Профир Ранчић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 19. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 47. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) 
и чл. 12. и 18. Пословника Скупштине Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА 
1. Бира се за заменика председника Скупштине Града 

Београда Андреа Радуловић, одборник Скупштине Града 
Београда.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-7/18-С, 9. маја 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон и 
101/16 – др закон), члана 31. тачка 11. и члана 48. став 4. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕ-

ОГРАДА
1. Разрешава се дужности секретара Скупштине Града 

Београда Биљана Живковић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-8/18-С, 9. маја 2018. Године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон и 
101/16 – др закон), члана 31. тачка 11. и члана 48. став 6. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Разрешава се дужности заменика секретара Скупшти-

не града Београда Вукица Лончар, дипл. правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-9/18-С, 9. маја 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон и 
101/16 – др закон), члана 31. тачка 11. и члана 48. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 19. Пословника 
Скупштине Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА
1. Поставља се за секретара Скупштине Града Београда, 

на четири године Биљана Живковић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-10/18-С, 9. маја 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон), члана 31. тачка 11. и члана 48. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и чл. 19. и 20. Пословника 
Скупштине Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Поставља се за заменика секретара Скупштине града 
Београда, на четири године, Вукица Лончар, дипл. правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-11/18-С, 9. маја 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 14. 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 Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-

ји и то:
– Зоран Лукић, председник,
– Наташа Ђукић, заменик председника,
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– Марко Радаковић, члан,
– Страхиња Даниловић, заменик члана,
– Јана Љубичић, члан,
– Бојана Видаковић, заменик члана,
– Милош Дејановић, члан,
– Далибор Матијашевић, заменик члана,
– Гаврило Ковачевић, члан,
– Маја Гавриловић, заменик члана,
– Милан Ненадовић, члан,
– Катарина Кушаковић, заменик члана,
– Срђан Смиљанић, члан,
– Снежана Чингелић, заменик члана,
– Марина Шуковић, члан,
– Сања Лакић, заменик члана,
– Душан Динчић, члан,
– Маја Васић, заменик члана,
– Александра Гојковић, члан,
– Драган Маравић, заменик члана,
– Ирена Љубомировић Иванковић, члан,
– Ђорђе Кривокапић, заменик члана,
– Срђан Зораја, члан,
– Сузана Протић, заменик члана,
– Бошко Војводић, члан,
– Јована Ђукић, заменик члана,
– Гроздана Банац, члан,
– Ивана Старчевић, заменик члана,
– Вукица Лончар, члан,
– Војкан Томић, заменик члана,
– Марија Лековић, члан,
– Оливера Вишњић, заменик члана,
– Сандра Пантелић, секретар,
– Милан Бркљач, заменик секретара.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

О б р а з л оже њ е
Законом о локалним изборима прописано је да председ-

ника и чланове изборне комисије именује Скупштина једи-
нице локалне самоуправе на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе (члан 14).

Изборна комисија ради у сталном саставу (именовани 
чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чланови).

Чланом 14. Закона о локалним изборима, предвиђено је да 
изборну комисију у сталном саставу чине председник и нај-
мање шест чланова које именује Скупштина јединице локал-
не самоуправе на предлог одборничких група у скупштини 
јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника, а у 
проширеном саставу – и по један опуномоћени представник 
подносилаца изборне листе који је предложио најмање две 
трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.

Изборна комисија има секретара кога именује скупшти-
на јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у раду 
комисије без права одлучивања.

Председник, чланови изборне комисије у сталном и 
проширеном саставу и њен секретар имају заменике.

За председника, заменика председника, секретара и за-
меника секретара изборне комисије именује се лице које је 
дипломирани правник.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 10. јану-
ара 2018. године, донела је Решење о именовању Градске из-
борне комисије („Службени лист Града Београда”, број 1/18). 

Предложено је разрешење Градске изборне комисије и 
именовање Градске изборне комисије због усклађивања са-
става комисије сразмерно броју одборника у одборничким 
групама у Скупштини Града Београда, после конституисања 
Скупштине. 

У складу са напред наведеним, Скупштна Града Београ-
да донела је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења до-
пуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 
часа од доношења решења.

Скупштина Града Београда
Број 118-13/18-С, 9. маја 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

1. Градску изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и 11 чланова. Председник и чланови Комисије 
имају заменике.

2. Градска изборна комисија има секретара који има за-
меника.

3. Именују се у Градску изборну комисију, и то: 
за председника:
– Зоран Лукић, дипломирани правник, на предлог Од-

борничке групе Александар Вучић – Зато што волимо Бео-
град!,

за заменика председника:
– Војкан Томић, дипломирани правник, на предлог Од-

борничке групе Александар Вучић – Зато што волимо Бео-
град!,

за члана:
– Јана Љубичић, на предлог Одборничке групе Алексан-

дар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за заменика члана:
– Марина Шуковић, на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за члана:
– Андријана Кукољ, на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – Зато што волимо Београд!, 
за заменика члана:
– Маја Гавриловић, на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за члана:
– Милош Дејановић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за заменика члана:
– Страхиња Даниловић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за члана:
– Милан Ненадовић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за заменика члана:
– Милан Продановић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за члана:
– Срђан Смиљанић, на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – Зато што волимо Београд!,
за заменика члана:
– Дејан Ђокић, на предлог Одборничке групе Алексан-

дар Вучић – Зато што волимо Београд!,
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за члана:
– Зоран Алимпић, на предлог Одборничке групе „Савез 

за Србију”,
за заменика члана:
– Јасмина Белић, на предлог Одборничке групе „Савез 

за Србију”,
за члана:
– Урош Тешмановић, на предлог Одборничке групе „Са-

вез за Србију”,
за заменика члана:
– Владимир Петровић, на предлог Одборничке групе 

„Савез за Србију,
за члана:
– Марија Лековић, на предлог Одборничке групе „Алек-

сандар Шапић – ГРАДОНАЧЕЛНИК”,
за заменика члана:
– Владимир Угреновић, на предлог Одборничке групе 

„Александар Шапић – ГРАДОНАЧЕЛНИК”,
за члана:
– Оливера Вишњић, на предлог Одборничке групе 

„Александар Шапић – ГРАДОНАЧЕЛНИК”,
за заменика члана:
– Татјана Ђукић, на предлог Одборничке групе „Алек-

сандар Шапић – ГРАДОНАЧЕЛНИК”,
за члана:
– Срђан Зораја, на предлог Одборничке групе СПС – ЈС,
за заменика члана:
– Сузана Протић, на предлог Одборничке групе СПС – ЈС,
за члана:
– Александар Оленик, на предлог Одборничке групе По-

крет слободних грађана,
за заменика члана:
– Дејан Минић, на предлог Одборничке групе Покрет 

слободних грађана,
за секретара:
– Сандра Пантелић, дипломирани правник, 
за заменика секретара:
– Биљана Живковић, дипломирани правник.
4. Стручне и административне послове за Градску из-

борну комисију врши Секретаријат за управу Градске упра-
ве Града Београда.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-14/18-С, 9. маја 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 31. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон) и члана 31. и 61. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

БЕОГРАДА 
1. Утврђује се да је 9. маја 2018. године, престао мандат 

Синиши Малом градоначелнику града Београда.
2. Синиша Мали, остаје на дужности градоначелника 

града Београда и врши текуће послове до избора новог гра-
доначелника.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-15/18-С, 9. маја 2018. године

Председaвајући
Профир Ранчић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члана 31. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон) и чл. 31. и 61. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛ-

НИКА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се да је 9. маја 2018. године, престао мандат Ан-
дреји Младеновићу, заменику градоначелника града Београда.

2. Андреја Младеновић, остаје на дужности заменика 
градоначелника града Београда и врши текуће послове до 
избора нових извршних органа Града.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-16/18-С, 9. маја 2018. године

Председaвајући
Профир Ранчић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. маја 
2018. године, на основу члana 31. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон) и чл. 31. и 61. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАД 
1. Утврђује се да је дана 9. маја 2018. године престао ман-

дат члановима Градског већа Града Београда, и то:
– Раденку Дурковићу;
– Весни Ивић;
– Милану Јанковићу;
– Мирјани Маврић;
– Стеву Марушићу;
– Александру Марковићу;
– Аци Петровићу;
– Драгомиру Петронијевићу;
– Тањи Поповић;
– Ивани Томић;
– Стеву Таталовићу;
– Момчилу Чулићу;
– Слободану Шолевићу.
2. Чланови Градског већа из тачке 1. овог решења остају 

на дужности члана Градског већа Града Београда и врше те-
куће послове до избора нових извршних органа Града.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листи Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-17/18-С, 9. маја 2018. године

Председaвајући
Профир Ранчић, ср.

Градоначелник града Београда 3. маја 2018. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. зaкoн и 101/16 – др. 
зaкoн), члана 52. став 1. тач. 6. и 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и 17/16 – одлука УС), члана 85. став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13, 142/14, 68/15 
– др. зaкoн, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 1. Уредбе о раду, 
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службе-
ни гласник РС”, број 93/17), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Члан 1.

У Одлуци о оснивању и раду Службе за буџетску инспек-
цију („Службени лист Града Београда”, број 37/14 и 108/16):

У члану 5. друга реченица 1. става мења се и гласи: 
„Заменици директора руководе одређеном области рада 

Службе, помажу директору у оквиру овлашћења која им 
одреди, врше инспекцијску контролу и замењују га док је 
одсутан или спречен за рад”.

Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„Организација и систeмaтизaциjа рaдних мeстa у Слу-

жби је део јединственог Правилника, који обухвата радна 
места и њихово разврставање у организационим јединица-
ма Градске управе Града Београда, стручним службама и ор-
ганизацијама које оснива надлежни орган Града Београда за 
обављање послова управе, а који усваја Градско веће.

Директор Службе припрема предлог, измене и допуне 
Правилника у делу који се односи на унутрaшњe урeђeње и 
систeмaтизaциjу рaдних мeстa у Служби.”

Члан 3.
У члану 18. у уводној реченици 1. става реч: „инспекци-

је” замењује се речима: „инспекцијске контроле”.

Члан 4.
У чл. 19, 20. и 22. реч: „контрола” у одговарајућем паде-

жу, замењује се речима: „инспекцијска контрола” у одгова-
рајућем падежу.

Члан 5. 
У чл. 21. и 23. реч: „инспекција” у одговарајућем падежу 

замењује се речима: „инспекцијска контрола” у одговарају-
ћем падежу.

Члан 6.
Члан 24. мења се и гласи:
„Пoслoве инспeксиjскe кoнтрoлe Служба oбaвљa пo 

прoгрaму рaдa кojи дoнoси грaдoнaчeлник, а на предлог ди-
ректора Службе.

Предлог програма рада, пре достављања градоначелни-
ку на усвајање, Служба доставља руководиоцу буџетске ин-
спекције министарства надлежног за послове финансија, на 
сагласност.”

Члан 7.
У члану 25. Одлуке 
Став 1. мења се и гласи:
„На основу Програма рада и налога за инспекцијску 

контролу, који издаје директор Службе, буџетски инспекто-
ри обављају послове инспекцијске контроле.

У алинејама става 2. реч: „контрола” у одговарајућем па-
дежу, замењује се речима: „инспекцијска контрола” у одго-
варајућем падежу

Став 3. мења се и гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, послови инспекцијске 

контроле могу да се врше и по захтеву градоначелника, као 
ванредна инспекцијска контрола”

Додају се ст. 4. и 5. који гласе:
„Aкo у тoку вршeњa инспeкциjскe кoнтрoлe буџeт-

ски инспeктoр oткриje нeзaкoнитoст кoja je извaн грaницa 
нaлoгoм утврђeнoг прeдмeтa инспeкциjскe кoнтрoлe, буџeт-
ски инспeктoр o тoмe oбaвeштaвa рукoвoдиoцa буџeтскe 
инспeкциje и прибaвљa дoпуну тoг нaлoгa (дoпунски нaлoг) 
нaкoн чeгa сe пoступaк нaстaвљa.

Рукoвoдилaц буџeтскe инспeкциje издaje дoпунски 
нaлoг и у случajу:

1) пoвeћaњa брoja буџeтских инспeктoрa кojи вршe ин-
спeкциjску кoнтрoлу;

2) зaмeнe буџeтскoг инспeктoрa, oднoснo буџeтских ин-
спeктoрa;

3) прoдужaвaњa врeмeнa трajaњa инспeкциjскe кoн-
трoлe.”

Члан 8. 
Члан 26. мења се и гласи:
„Буџeтски инспeктoр у пoступку вршења инспeкциjскe 

кoнтрoлe има свojствo овлашћеног службeнoг лицa које 
води поступак, што дoкaзуje налогом за вршење инспек-
цијске контроле и службеном лeгитимaциjoм прoписaнoм 
урeдбoм.”

Члан 9.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Прe oтпoчињaњa инспeкциjскe кoнтрoлe буџeтски ин-

спeктoр je дужaн дa нajaви редовну инспeкциjску кoнтрoлу 
рукoвoдиoцу субjeктa инспeкциjскe кoнтрoлe кoд кoјег ћe 
сe истa вршити нajкaсниje три рaднa дaнa прe oтпoчињaњa 
инспeкциjскe кoнтрoлe.” 

Члан 10.
Члан 28. мења се и гласи:
„Aкo сe у пoступку инспeкциjскe кoнтрoлe утврди дa 

ниje извршeн пoпис, дa ниje искaзaнo стaњe имoвинe, кaпи-
тaлa, oбaвeзa, прихoдa и рaсхoдa или финaнсиjскoг рeзул-
тaтa, oднoснo дa књигoвoдствeнe eвидeнциje и oбрaчуни 
нису пoтпуни, урeдни или aжурни, услeд чeгa ниje мoгућe 
oбaвити пoтпуну инспeкциjску кoнтрoлу, буџeтски инспeк-
тoр ћe зaкључкoм нaлoжити дa сe нeдoстaци oтклoнe. 

Зaкључком из стaвa 1. oвoг члaнa, одређује се рок за ње-
гово извршење који не може бити дужи од 30 радних дана 
од дана дoстaвљaњa зaкључкa. 

Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, буџeтски инспeктoр 
мoжe из oпрaвдaних рaзлoгa , нa зaхтeв субjeктa инспeк-
циjскe кoнтрoлe прoдужити рoк зa извршeњe зaкључкa, 
укoликo je пoднeт прe истeкa рoкa из стaвe 2. oвoг члaнa.



9. мај 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 35 – 7

Закључак из става 1. овог члана доноси се у писменој фор-
ми, у складу са законом којим се уређује управни поступак. 

Против закључка није дозвољена жалба, нити се може 
покренути управни спор.

Субjeкaт инспeкциjскe кoнтрoлe дужaн je дa пoступи 
пo зaкључку из члaнa 28. oвe oдлукe у oстaвљeнoм рoку и 
дa o тoмe писaним путeм oбaвeсти буџeтскoг инспeктoрa, 
кojи нaкoн дoбиjeнoг oбaвeштeњa o извршeњу зaкључкa, 
oднoснo истeкoм рoкa из ст. 2. и 3. oвог члaнa нaстaвљa 
зaпoчeту инспeкциjску кoнтрoлу.

У случају неизвршења закључка из става 1. овог члана 
буџетски инспектор предузима законом прописане мере.”

Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
„Буџетски инспектор о извршеној инспекцијској кон-

троли сачињава записник о контроли у коме наводи чиње-
нично стање утврђено у поступку инспекцијске контроле.

Буџетски инспектор пре достављања записника о кон-
троли обавештава одговорна лица субјекта инспекцијске 
контроле о завршетку инспекцијске контроле.  

Записник о контроли из става 1. овог члана доставља се 
субјекту инспекцијске контроле у року од осам радних дана 
од завршетка инспекцијске контроле.

На записник о контроли, субјекат инспекцијске контро-
ле, може уложити, писменим путем, примедбе у року од пет 
радних дана од дана пријема записника.

Уколико су примедбе основане, буџетски инспектор са-
ставља допуну записника о контроли коју у року од 15 рад-
них дана од пријема истих, доставља субјекту инспекцијске 
контроле. На допуну записника о контроли не могу се ста-
вити примедбе.

Уколико су примедбе неосноване, буџетски инспектор 
о томе писаним путем обавештава субјекта инспекцијске 
контроле у року од 15 радних дана од пријема истих.

У случају постојања оправданих разлога који буџетског 
инспектора спречавају да поступи у роковима из ст. 5. и 6. 
овог члана (годишњи одмор, боловање, потреба да се буџет-
ски инспектор хитно ангажује на другом предмету и сл.), 
рокови почињу да теку од дана престанка тих разлога.

Субјекат инспекцијске контроле о поступању по предло-
женим мерама обавештава буџетског инспектора у року од 
пет радних дана од истека рока за извршење мера које су 
предложене записником о контроли.

Буџетски инспектор врши инспекцијску контролу извр-
шења предложених мера записником о контроли непосред-
ним увидом или посредно на бази увида у приложену доку-
ментацију, о чему сачињава службену белешку.”

Члан 12.
Члан 30. мења се и гласи:
„У случају да субјекат инспекцијске контроле није по-

ступио по предложеним мерама, буџетски инспектор доно-
си решење којим налаже мере и одређује рок за отклањање 
утврђених незаконитости и неправилности.

Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 30 рад-
них дана од дана сачињавања службене белешке из члана 29. 
став 9. ове одлуке којом је констатовано да субјекат инспек-
цијске контроле није поступио по предложеним мерама.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега 
се може покренути управни спор.

Субјекат инспекцијске контроле дужан је да у року од 
осам радних дана од дана истека рока за предузимање мера 
наложених решењем буџетског инспектора обавести буџет-
ску инспекцију о извршењу наложеног.

Уколико субјекат инспекцијске контроле није поступио 
по решењу из става 1. овог члана или је поступио делимич-
но, буџетска инспекција о томе обавештава надлежни извр-
шни орган јединице локалне самоуправе и друге надлежне 
органе ради предузимања мера из њихове надлежности, у 
складу са законом и другим прописима.”

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 02-3482/18-Г, 3. маја 2018. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члана 
48. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Београда”, број 30/10) и члана 5. 
Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета 
Градске општине Барајево за подстицање програма и проје-
ката од јавног интереса која реализују удружења („Службе-
ни лист Града Београда”, број 24/17), Програма коришћења 
средстава за унапређење безбедности у саобраћају на тери-
торији градске општине Барајево усвојеног 29. марта 2018. 
године, Веће Градске општине Барајево доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НАЈБОЉИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУ-

ЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
Члан 1.

Овом одлуком уређује се расписивање Јавног конкурса 
за финансирање програма и пројеката удружења из области 

безбедности саобраћаја, начин објављивања јавног позива 
и садржинa јавног позива.

Члан 2.
Средства су обезбеђена на основу Програма коришћења 

средстава за унапређење безбедности саобраћаја на терито-
рији ГО Барајево за 2017. годину и пренета су на рачун Из-
вршења буџета ГО Барајево 22. марта 2018. године.

Одлуком о другом ребалансу буџета ГО Барајево за 
2018. годину (број 06-15/2018 од 27. априла 2018. године) 
распоређена су у оквиру

Раздела 3 – Општинска управа,
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћа-

ја на територији ГО Барајево”, 
Функција 360, Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама .
За програме подршке имплементације најбољих програ-

ма НВО из области безбедности саобраћаја, овом одлуком 
се опредељује износ од 2.000.000,00 динара.
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Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке распису-

је се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката 
удружења из области безбедности саобраћаја (у даљем тек-
сту: јавни конкурс).

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда” и на званичном сајту ГО Барајево.

Члан 4.
За спровођење Јавног конкурса из члана 3. ове одлуке 

надлежна је Комисија за координацију безбедности саобра-
ћаја на територији ГО Барајево коју је именовано председ-
ник општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о из-
бору програма и пројеката доноси Веће ГО Барајево.

Члан 5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 

јавни интерес који ће се конкурсом финансирати и суфи-
нансирати;

2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену предлога пројекта на основу ко-

јих ће се додељивати средства;
5. рокови;
6. информација о документацији коју прилаже подноси-

лац пројекта;
7. поступак доделе средстава;
8. опште информације.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за Комисију обавља Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Барајево

Број 06-20/2018-221, 4. маја 2018. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Служе-
ни гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члана 48. Статута 
Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист 
Града Београда”, број 30/10) и члана 5. Правилника о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недо-
стајућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево за 
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реа-
лизују удружења („Службени лист Града Београда”, број 24/17), 
Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево усвојеног 
29. марта 2018. године, Веће Градске општине Барајево доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НАЈБОЉИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УНА-
ПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВА-
СПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО 

Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање јавног конкурса 

за финансирање најбољих програма из области унапређења 

саобраћајног образовања и васпитања деце узраста основне 
школе на територији ГО Барајево, начин објављивања јав-
ног позива и садржинa јавног позива.

Члан 2.
Средства су обезбеђена на основу Програма коришћења 

средстава за финансирање безбедности саобраћаја на тери-
торији ГО Барајево за 2017. годину и пренета су на рачун 
Извршења буџета ГО Барајево 22. марта 2017. године.

 Одлуком о другом ребалансу буџета ГО Барајево за 
2018. годину (број 06-15/2018 од 27. априла 2018. године) 
распоређена су у оквиру

Раздела 3 – Општинска управа;
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура;
Пројекат 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћа-

ја на територији ГО Барајево”;
Функција360, Економска класификација 463 – Трансфе-

ри осталим нивоима власти .
За програме подршке имплементације најбољих про-

грама из области унапређења саобраћајног образовања и 
васпитања деце узраста основне школе на територији ГО 
Барајево, овом одлуком се опредељује износ од 400.000,00 
динара.

За средства по овом позиву могу да конкуришу основне 
школе на територији ГО Барајево.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке распису-

је се Јавни конкурс за финансирање најбољих програма из 
области унапређења саобраћајног образовања и васпитања 
деце узраста основне школе на територији ГО Барајево (у 
даљем тексту: јавни позив).

Јавни позив се објављује у „Службеном листу Града Бео-
града” и на званичном сајту ГО Барајево

Члан 4.
За спровођење Јавног позива из члана 3. ове одлуке на-

длежна је Комисија за координацију безбедности саобраћа-
ја на територији ГО Барајево коју је именовано председник 
општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о из-
бору програма и пројеката доноси Веће ГО Барајево.

Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 

јавни интерес који ће се конкурсом финансирати и суфи-
нансирати;

2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену предлога пројекта на основу ко-

јих ће се додељивати средства;
5. рокови;
6. информација о документацији коју прилаже подноси-

лац пројекта;
7. поступак доделе средстава;
8. опште информације.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за Комисију обавља Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2018-220, 4. маја 2018.године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 5. Правилника о ближим критерију-
мима, начину и поступку доделе средстава или недоста-
јућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево 
за подстицање програма и пројеката од јавног интереса 
која реализују удружења („Службени лист Града Београда”, 
број 24/17) и Одлуке Већа ГО Барајево о расписивању јав-
ног позива за програм коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево бр. 06-
20/221-2018, Веће ГО Барајево расписује 

JА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУ-

ЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

I. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма 
и пројеката удружења из области безбедности саобраћаја 
средствима распоређеним у 

Разделу 3 – Општинска управа,
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћа-

ја на територији ГО Барајево”, 
Функција 360, Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама у износу од 2.000.000 динара.
II. Право на доделу средстава по овом конкурсу имају 

удружења која програме и пројекте реализују на територији 
градске општине Барајево и која се не финансирају по дру-
гим основама из буџета Градске општине Барајево. 

III. Удружењима из става II овог јавног конкурса сред-
ства се опредељују за реализацију програма из безбедности 
саобраћаја.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом 
пројекта.

IV. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани 
јавним конкурсом укључују: 

– трошкове набавке услуга;
– трошкове потрошног материјала и материјала потреб-

ног за реализацију пројекта;
– остале трошкове који директно произилазе из предло-

жених активности: путне трошкове, информисање;
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалу-

ација пројекта, трошкове организације обука итд., укључу-
јући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија);

– трошкове ПДВ-а,
с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржи-

шним ценама.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће по-

кривати јавним конкурсом 
– дугови и покривање губитака или дуговања, 
– пристигле пасивне камате, 
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се фи-

нансирају наведеним средствима су одређени чланом 9. 

Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава:

1. финансијски и оперативни капацитет удружења, 
2. релевантност – квалитет пројекта 
3. методологија
4. одрживост пројекта и самоодрживост удружења. 
5. буџет и рационалност трошкова, 
Оцену предлога пројеката извршиће Комисија за коор-

динацију безбедности саобраћаја на територији ГО Бараје-
во коју је именовано председник општине.

Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се 
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начи-
ну и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

V. Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (који садржи образац за предлог 

пројекта и образац за буџет пројекта); 
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 

(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са дока-
зом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре 
– печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 
организације, ако се пројекат тако реализује; 

– копију извода из Статута (чланови који се односе на 
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом 
удружења и потписом заступника; 

– копију извода из Статута (чланови који се односе на 
циљеве и активностима подносиоца пријаве) оверену печа-
том удружења и потписом заступника за сваку партнерску 
организацију, осим за предузећа и установе којима је осни-
вач Градска општина Барајево или Град Београд; 

– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, 
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је 
да се достави програм са дефинисаним темама; 

– радне биографије чланова пројектног тима и ангажо-
ваних експерата. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе 
подносиоца пријаве према којој одговорно лице подносио-
ца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу 
изјављује:

– да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о ре-

ализацији програма, дносно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма, односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

VI. Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од 
дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево, 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-
ВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈЕ РЕАЛИ-
ЗУЈУ УДРУЖЕЊА – НЕ ОТВАРАТИ

Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца проја-
ве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се и препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
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утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.

VII. Програм се мора реализовати до 30. септембра 2018. 
године.

Удружење, корисник средстава је дужно да омогући кон-
тролу реализације програма и увид у сву потребну доку-
ментацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно 
да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по 
завршетку реализације програма, поднесу извештај о реа-
лизацији и доставе доказе о наменском коришћењу сред-
става, у складу са закљученим Уговором. Већу ГО Барајево, 
преко одељења Општинске управе надлежне за област за 
коју је расписан конкурс, подносе се Извештаји о реали-
зацији програма, наративни и финансијски, о реализацији 
програма или пројекта за који су додељена средства.

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на 
писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда”, на огласној табли Општинске управе и на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево.

Одлуку о избору програма и пројеката, Веће доноси у 
року од 20 дана од дана утврђивања листе из става 1. чла-
на 17. Правилника о ближим критеријумима, начину и по-
ступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

За све ближе информације обратити се на телефон: 
8302-115/лок 116 (Драгана Савић).

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2018-221, 4. маја 2018. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 5. Правилника о ближим критерију-
мима, начину и поступку доделе средстава или недоста-
јућег дела средстава из буџета Градске општине Барајево 
за подстицање програма и пројеката од јавног интереса 
која реализују удружења („Службени лист Града Београда”, 
број 24/17) и Одлуке Већа ГО Барајево о расписивању јав-
ног позива за програм коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево број 06-
20/2018-220, Веће ГО Барајево расписује 

JА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАЈБОЉИХ ПРОГРАМА ИЗ 
ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНОГ ОБРА-
ЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО
I. Расписује се Јавни конкурс за финансирање најбољих 

програма из области унапређења саобраћајног образовања 
и васпитања деце узраста основне школе на територији ГО 
Барајево средствима распоређеним у 

Разделу 3 – Општинска управа,
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћа-

ја на територији ГО Барајево”, 
Функција 360, Економска класификација 463 – Трансфе-

ри осталим нивоима власти у укупном износу од 400.000 
динара.

II. Право на доделу средстава по овом конкурсу имају 
основне школе на територији ГО Барајево.

Подносилац пројекта може учествовати са једним пре-
длогом пројекта.

IV. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани 
јавним конкурсом укључују: 

– трошкове набавке услуга;
– трошкове потрошног материјала и материјала потреб-

ног за реализацију пројекта; 
– остале трошкове који директно произилазе из предло-

жених активности: путне трошкове, информисање; 
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалу-

ација пројекта, трошкове организације обука итд., укључу-
јући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија); 

– трошкове ПДВ- а, 
с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржи-

шним ценама.
Неприхватљиви трошкови - трошкови који се неће по-

кривати јавним конкурсом 
– дугови и покривање губитака или дуговања; 
– пристигле пасивне камате; 
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се фи-

нансирају наведеним средствима су одређени члана 9. Пра-
вилника о ближим критеријумима, начину и поступку до-
деле средстава:

1. финансијски и оперативни капацитет;
2. релевантност - квалитет пројекта;
3. методологија;
4. одрживост пројекта;
5. буџет и рационалност трошкова. 
Оцену предлога пројеката извршиће Комисија за коор-

динацију безбедности саобраћаја на територији ГО Бараје-
во коју је именовано председник општине.

Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се 
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начи-
ну и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

V. Конкурсна документација садржи: 
– пријавни образац са предлогом пројекта и буџетом 

пројекта); 
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 

(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са дока-
зом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре 
– печат АПР или копија потврде о пријему од поште); 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 
организације,( ако се пројекат тако реализује); 

– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, 
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је 
да се достави програм са дефинисаним темама; 

– радне биографије чланова пројектног тима и ангажо-
ваних експерата. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе под-
носиоца пријаве према којој одговорно лице подносиоца при-
јаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о реа-

лизацији програма, односно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма, односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

VI. Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од 
дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево.



9. мај 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 35 – 11

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 
или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛА-
СТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – НЕ ОТВАРАТИ

Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца проја-
ве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се и препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.

VII. Програм се мора реализовати до 30. септембра 2018. 
године. 

Корисник средстава је дужан да омогући контролу реа-
лизације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава, а корисник је дужан 
да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по 
завршетку реализације програма, поднесу извештај о реа-
лизацији и доставе доказе о наменском коришћењу сред-

става, у складу са закљученим уговором. Већу ГО Барајево, 
преко одељења Општинске управе надлежне за област за 
коју је расписан конкурс, подносе се Извештаји о реали-
зацији програма, наративни и финансијски, о реализацији 
програма или пројекта за који су додељена средства.

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на 
писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује у„Службеном листу Града 
Београда”, на огласној табли Општинске управе и на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево.

Одлуку о избору програма и пројеката, Веће доноси у 
року од 20 дана од дана утврђивања листе из става 1. чла-
на 17. Правилника о ближим критеријумима, начину и по-
ступку доделе средстава.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

За све ближе информације обратити се на телефон: 
8302-115/лок 116 (Драгана Савић).

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2018-220, 4. маја 2018. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу члана 245. став 2. и члана 246. став. 1. Закона о 

раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – УС и 113/17) и члана 107. Посебног колектив-
ног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд 
(„Службени лист Града Београда'', бр. 3/15 и 7/18), репрезен-
тативни синдикат установа културе чији је оснивач Град Бео-
град – Самостални синдикат културе Београда и градоначел-
ник града Београда овлашћени орган оснивача, закључују

А НЕКС 1
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 
Члан 1.

У члану 34. у ставу 4., у члану 36. у ставу 2. и у члану 37. 
у ставу 3. Посебног колективног уговора за установе култу-
ре чији је оснивач Град Београд („Службени лист Града Бе-
ограда'', бр. 3/15 и 7/18) број: „32'' замењује се бројем: „35”. 

Члан 2.
У члану 71. у ставу 1. после алинеје 2. додаје се нова али-

неја која гласи:
„– рад недељом – у висини 10% од основице,”.

Члан 3.
У члану 75. у ставу 1. после алинеје 3. додаје се нова али-

неја која гласи:
„– једнократну помоћ за рођење детета, у брачној или 

ванбрачној заједници, у висини просечне зараде за град Бе-
оград према последњем објављеном податку Секретаријата 
за управу Града Београда,”.

У члану 75. у ставу 3. речи: „зараде запослених у привре-
ди Републике Србије'', замењују се речима: „зараде по запо-
сленом у Републици Србији''.

Члан 4.
У члану 76. у ставу 1. у алинеји 1. број: „1'' замењује се 

бројем: „1,5''.
У истом члану, у истом ставу, у алинеји 2. број: „2'' заме-

њује се бројем: „2,5''.

У истом члану, у истом ставу, у алинеји 3. број: „3'' заме-
њује се бројем: „3,5''.

У истом члану, у истом ставу, алинеја 4. мења се и гласи:
„– за 35 година за жене и за 40 година за мушкарце – у 

висини 4,5 просечне плате исплаћене код послодавца за 
месец који претходи месецу у коме је жена навршила 35 го-
дина, а мушкарац навршио 40 година проведених у радном 
односу код послодавца; изузетно ако запослени у години 
у којој остварује право на ову јубиларну награду одлази у 
пензију, јубиларна награда ће бити исплаћена за започету 
годину стажа, а пре одласка у пензију.''.

Члан 5.
У члану 97. у ставу 1. и у ставу 2. речи: „Синдикални 

представник'' замењују се речима: „Председник репрезента-
тивне синдикалне организације''.

У истом члану, у ставу 2. реч: „додатак'' замењује се реч-
ју: „накнаду''.

У истом члану, у ставу 3 реч и број: „става 1.'' бришу се.

Члан 6.
У свему осталом одредбе Посебног колективног уговора 

за установе културе чији је оснивач Град Београд („Службе-
ни лист Града Београда'', бр. 3/15 и 7/18), остajу непромењене.

Члан 7.
Овај анекс 1. Посебног колективног 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 251
У Београду, 

27. априла 2018. године
Председник Одбора

Драган Тодоровић, ср.

Г број 6-499/15
У Београду, 

27. априла 2018. године
Градоначелник града 

Београда
Синиша Мали, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о избору председника Скупштине Града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о избору заменика председника Скуп-
штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о разрешењу секретара Скупштине гра-
да Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о разрешењу заменика секретара Скуп-
штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о постављењу секретара Скупштине 
Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о постављењу заменика секретара Скуп-
штине Града Београдa  – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење разрешењу Градске изборне комисије  –  3
Решење о именовању Градске изборне комисије   4
Решење о престанку мандата градоначелника 

града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о престанку мандата заменика градона-

челника града Београда  – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о престанку мандата члановима Град-

ског већа Града Београда – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о осни-

вању и раду Службе за буџетску инспекцију– – – –  6
Акти градских општина

БАРАЈЕВО
Одлука о расписивању јавног конкурса за фи-

нансирање најбољих програма и пројеката удруже-
ња из области саобраћаја  – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о расписивању јавног конкурса за фи-
нансирање најбољих програма из области унапређе-
ња саобраћајног образовања и васпитања деце узра-
ста основне школе на територији ГО Барајево– – – – 8

Јавни конкурс за финансирање програма и про-
јеката удружења из области саобраћаја – – – – – – –  9

Јавни конкурс за финансирање најбољих про-
грама из области унапређења саобраћајног образо-
вања и васпитања деце узраста основне школе на 
територији ГО Барајево  – – – – – – – – – – – – – – –  10

Колективни уговори
Анекс 1. Посебног колективног уговора за уста-

нове културе чији је оснивач Град Београд – – – – –  11

„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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