
Градоначелник града Београда, 1. 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

I. Даје се сагласност на измену и допуну Ценовника услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката и штет-
них огранизама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београ-
да, коју је донео Надзорни одбор Jавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 16623/3, на седници одржаној 
30. октобра 2020. године.

II. Решење и измену и допуну Ценовника из става I. објавити у „Службеном листу Града Београда” по добијању сагла-
сности Оснивача.

Градоначелник града Београда
Број 38-7076/20-Г, 1. децембра 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа” Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 64/16, 100/17 и 86/19), 
Надзорни одбор је на својој 71. редовној седници одржаној 30. октобра 2020. године, разматрајући 3. тачку предложеног 
дневног реда, донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЗА КОНТРОЛУ И СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГЛОДАРА, ИНСЕКАТА 
И ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА И ПОСЛОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВР-

ШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КОЈЕ ПРУЖА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД

1. Мења се Ценовник услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката и штетних организама и послове 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града које пружа ЈКП „Градска чистоћа”, 
Београд број 22739/3 од 11. децембра 2019. године, на који је дата сагласност градоначелника Решењем број 38-8905/19-Г од 
31. децембра 2019. године, Измена и допуна Ценовника број 2696/11 од 14. фебруара 2020. године на коју је дата сагласност 
градоначелника Решењем број 38-1556/20-Г од 26. фебруара 2020. године, тако да сада гласи:

Ред. 
бр. Опис услуге Јединица мере Цена по јединици 

мере (без ПДВ-а) ПДВ 20% Цена по јединици 
мере (са ПДВ-ом)

1 2 3 4 5 6=4+5
1 Услуге спровођења мере контроле (МОНИТОРИНГ) организама        

1.1 Спровођење мера контроле (мониторинга) одраслих форми комараца мониторинг тачка 4,000.00 800.00 4,800.00
1.2 Спровођење мера контроле (мониторинга) ларви комараца мониторинг тачка 1,000.00 200.00 1,200.00
1.3 Спровођење мера контроле (мониторинга) крпеља флаг сат 4,166.67 833.33 5,000.00
1.4 Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара у нехигијенским насељима мониторинг тачка 833.33 166.67 1,000.00
1.5 Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на обалама река и приобаљу река и потока мониторинг тачка 833.33 166.67 1,000.00
1.6 Спровођење мера контроле (мониторинга) на зеленим површинама мониторинг тачка 833.33 166.67 1,000.00
2 Услуге сузбијања КОМАРАЦА        

2.1 Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље на отвореним површинама УЛВ хлад-
ним замагљивањем са урачунатим трошковима препарата

ha 480.00   480.00
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1 2 3 4 5 6=4+5
2.2 Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље на отвореним површинама термал-

ним замагљивањем са урачунатим трошковима препарата
ha 680.00   680.00

2.3 Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима 
препарата

ha 4,000.00   4,000.00

3 Услуге сузбијања КРПЕЉА        
3.1 Сузбијање крпеља са урачунатим трошковима препарата ha 750.00   750.00
4 Услуге сузбијања ГЛОДАРА        

4.1 Сузбијање глодара у нехигијенским насељима, са урачунатим трошковима препарата ha 13,100.00   13,100.00
4.2 Сузбијање глодара у приобаљима са урачунатим трошковима препарата km 11,500.00   11,500.00
4.3 Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међублоковским површинама са 

урачунатим трошковима препарата
ha 10,000.00   10,000.00

5 Лабораторијске услуге – „PCR real time”        
5.1 Услуга анализе „PCR real time” (вирус грознице Западног Нила, маларија, „Borellia burgdorferi”, 

лептоспира)
анализа 4,000.00 800.00 4,800.00

2. Ценовник доставити оснивачу на сагласност.
3. Ценовник ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
4. У свему осталом Ценовник број 22739/3 од 11. децембра 2019. и Измена и допуна Ценовника број 2696/11 од 14. фе-

бруара 2020. године, остају непромењени.

Надзорни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 16623/3, 30. октобра 2020. године

Председник 
Др Александар Лучић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Веће Градске општине Вождовац на седници одржаној 
26. новембра 2020. године, на основу члана 29. став 1. тач-
ка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управља-
њу ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 
87/18), члана 6. Уредбе о саставу, начину и организацији 
рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник 
РС”, број 27/20) и члана 50. Статута Градске општине Во-
ждовац – пречишћен текст („Службени лист Града Београ-
да”, број 96/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Разрешава се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Вождовац образован реше-
њем Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 84/16, 6/17 и 18/19).

II. Образује се Штаб за ванредне ситуације на терито-
рији градске општине Вождовац (у даљем тексту: Штаб), у 
који се именују:

за команданта:
– Ивана Томић Илић, председница градске општине Во-

ждовац;
за заменика команданта:
– Миленко Аврамовић, члан Већа Градске општине Во-

ждовац;
за начелника:
– Немања Дробњак, МУП РС – Управа за ванредне ситу-

ације у Београду; 
за чланове:
1. Драган Животић, члан Већа Градске општине Вождовац;

2. Слободан Симоновић, заменик председнице градске 
општине Вождовац;

3. Слађан Тимотијевић, председник Скупштине Градске 
општине Вождовац;

4. Бранислав Драговић, послови ванредних ситуација у 
Управи Градске општине Вождовац;

5. Владислав Стефановић, повереник за послове одбране 
у Управи Градске општине Вождовац;

6. Љубиша Пејичић, члан Већа Градске општине Вождовац;
7. Марко Денчић, начелник Управе Градске општине Во-

ждовац;
8. Невенка Величковић, Дом здравља Вождовац;
9. Милан Мратинковић, члан Већа Градске општине Во-

ждовац;
10. Радиша Трнавац, ДВД „Вождовац”; 
11. Радослав Бакић, ЈКП „Водовод и канализација”;
12. Љубица Дронов, Црвени крст Вождовац;
13. Ненад Митровић, Одељење комуналне инспекције 
14. Душан Грујић, Радио-клуб „Бањица’’;
15. Александар Игњатовић, МУП РС – Полицијска ста-

ница Вождовац, 
16. Славен Андрић, помоћник председнице градске оп-

штине Вождовац;
17. Бојана Јакшић, члан Већа Градске општине Вождовац;
18. Небојша Здравковић, члан Већа Градске општине Во-

ждовац;
19. Веско Микетић, Комунална инспекција;
20. Дејан Воштић, одборник у Скупштини Градске оп-

штине Вождовац;
21. Анђелија Илић, одборник у Скупштини Градске оп-

штине Вождовац;
22. Душан Деспот, одборник у Скупштини Градске оп-

штине Вождовац;
23. Никола Максимовић, Установа Спортски центар 

„Вождовац”;
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24. Александра Миловановић, Установа „Вождовачки 
центар – Шумице”;

25. Зоран Петковић, Министарство одбране – Регионал-
ни центар Вождовац;

26. Снежана Петронијевић, Кабинет председнице Град-
ске општине Вождовац; 

27. Марко Релић, Служба за информисање и протокол у 
Управи Градске општине Вождовац – Одсек за информисање. 

III. Штаб за ванредне ситуације на територији градске 
општине обавља следеће послове: 

–  руководи и координира рад субјеката система смање-
ња ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуаци-
јама на спровођењу утврђених задатака;

–  руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

–  разматра процене ризика, планове заштите и спасава-
ња и друга планска документа и даје препоруке за њихово 
унапређење;

–  прати стање и организацију система смањења ризика 
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и пре-
длаже мере за њихово побољшање;

–  наређује употребу снага система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средста-
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама;

–  стара се о редовном информисању и обавештавању ста-
новништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;

–  процењује угроженост од настанка ванредне ситуаци-
је и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне 
ситуације;

–  наређује приправност субјеката и снага система сма-
њења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситу-
ацијама;

–  сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
–  ангажује субјекте од посебног значаја;
–  учествује у организацији и спровођењу мера и зада-

така обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у 
обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;

–  израђује предлог годишњег плана рада и предлог го-
дишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на 
усвајање;

–  образује стручно-оперативне тимове за извршавање 
специфичних задатака из области заштите и спасавања;

–  именује поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите;

–  ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног 
значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне само-
управе;

–  предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу ло-
калне самоуправе;

–  обавља друге послове у складу са законом.
IV. Послови из става III овог решења финансирају се из 

буџетских средстава у складу са законом.
V. Стручне и административно-техничке послове за по-

требе рада Штаба обавља стручна служба Градске општине 
Вождовац, у сарадњи са начелником Штаба и организацио-
ном јединицом службе надлежне за територију града.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Вождовац
I број 87-7/20, 26. новембра 2020. године 

Председница
Ивана Томић Илић, ср.

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
30. новембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 41. 
Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИ-

НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборници у Скуп-
штини Градске општине Гроцка, и то Андријани Костов из 
Калуђерице, са изборне листе Александар Вучић – За нашу 
децу због поднете оставке.

II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 сати од дана доношења одлуке.

III. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-55, 30. новембра 2020. године

Председница 
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 48. став 2. и 
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11, 12/20, 16/20 – ау-
тентично тумачење и 68/20), члана 41. Статута Градске оп-
штине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 10. Послов-
ника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист 
Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/20), донела је

ОДЛУКУ
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУП-

ШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Потврђује се мандат одборнику у Скупштини Градске 
општине Гроцка, са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу, и то Ивану Паунићу из Гроцке.

II. Мандат одборнику почиње тећи са даном доношења 
ове одлуке.

III. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења oдлуке.

IV. Одлуку објавити у „Службеном .листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-54, 30. новембра 2020. године

Председница 
Душица Мемаровић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
30. новембра 2020. године, на основу члана 32. став 1. тачка 
12. и члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др.закон и 47/18), члана 61. став 1. Статута Градске општи-
не Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 
59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 30. Пословника 
Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕ-
НИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Констатује се, због поднете оставке, престанак функ-
ције заменика председника градске општине Гроцка, и то 
Ивану Паунићу. 

II. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-295, 30. новембра 2020. године

Председница 
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 52. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 41. тачка 11. Статута Градске општине Гроц-
ка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 
36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВД ДИ-
РЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА

I. Констатује се престанак функције вршиоца дужности 
директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка, и то Ивану 
Евтову из Калуђерице.

II. Решење објавити у „Службени листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-296, 30. новембра 2020. године

Председница 
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 24. став 3, 
члана 30, чл. 41. и 42. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 41. тачка 11. 
Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) 
и члана 34. Статута ЈП „Водовод и канализација” Гроцка, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНА-

ЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА

I. Именује се директор ЈП „Водовод и канализација” 
Гроцка, и то Мирко Добријевић, проф. одбране и заштите 
из Винче, на период од четири године.

II. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београ-

да” и на интернет-страници Градске општине Гроцка.

О б р а з л оже њ е

Законом о јавним предузећима, и то чланом 24. став 3. 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да 
се директор јавног предузећа именује на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Скупштина градске општине Гроцка је на седници одр-
жаној 18. септембра 2020. године донела Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Водовод и 
канализација” Гроцка број: 111-60 од 18. септембра 2020. го-
дине са Огласом о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП 
„Водовод и канализација” Гроцка, објављен је у „Службе-
ном гласнику РС”, бр. 120/20 од 2. октобра 2020. године, у 
дневном листу „Вечерње новости”, 7. октобра 2020. године 
и на званичној интернет-страници Градске општине Гроцка 
www.grocka.rs.

Комисија за именовање директора јавних предузећа 
чији је оснивач Градска општина Гроцка је по истеку рока за 
подношење пријава на конкурс констатовала да се на јавни 
конкурс за избор директора ЈП „Водовод и канализација” 
Гроцка пријавио као једини кандидат који је у целости ис-
пунио услове прописане за избор директора Мирко Добри-
јевић, проф. одбране и заштите из Винче.

Комисија је разматрала доспелу пријаву, спровела из-
борни поступак и након обављеног усменог разговора са 
кандидатом саставила ранг-листу кандидата за избор ди-
ректора и исту са записником о изборном поступку за из-
бор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка доста-
вила Већу Градске општине Гроцка.

Сходно томе, Веће Градске општине Гроцка је разматра-
ло предложену ранг-листу кандиата и предлаже Скупштина 
Градске општине Гроцка доношење решење као у диспозитиву. 

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-297, 30. новембра 2020. године

Председница 
Душица Мемаровић, ср.

СОПОТ

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – ау-
тентично тумачење и 68/20) и члана 18. Статута Градске оп-
штине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 
12/10, 36/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Констатује се престанак мандата одборнику Скуп-
штине Градске општине Сопот, пре истека времена на које 
је изабран, са 9. септембром 2020. године, и то Миладину 
Марјановићу са изборне листе Александар Вучић – За нашу 
децу због смрти.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-43/2020-IV, 30. новембра 2020. године

Заменик председника
Данијела Петровић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 9. Послов-
ника Скупштине Градске општине Сопот („Службени лист 
Града Београда”, бр. 49/08 и 144/19) и члана 48. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
54/11, 12/20 и 68/20), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Градске 
општине Сопот, и то:

– Бојани Васиљевић, са изборне листе Ивица Дачић – 
,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Срби-
ја (ЈС) – Драган Марковић Палма”, избором за члана Већа 
Градске општине Сопот,

– Весни Нешић, са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу. и

– Марку Пешовићу, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-44/2020-IV, 30. новембра 2020. године

Заменик председника
Данијела Петровић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу чл. 18. и 31. Стату-
та Градске општине Сопот („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се престанак функције председника Скупштине 
Градске општине Сопот Миладину Марјановићу због смрти.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-45/2020-IV, 30. новембра 2020. године

Заменик председника
Данијела Петровић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. новембра 2020. године, на основу члана 30. Статута 
Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, 
бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Љиљана Галић, одборник у Скупштини Градске општи-
не Сопот, бира се за председника Скупштине Градске општи-
не Сопот на период до краја мандата Скупштине.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-46/2020-IV, 30. новембра 2020. године

Заменик председника
Данијела Петровић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о давању сагласности на измену и допуну Ценовника услуга за контролу и смањење популације глода-
ра, инсеката и штетних организама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама 
на територији града Београда са Одлуком о измени и допуни Ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац  – – – – – – – – – –  2

ГРОЦКА
Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Решење о констатовању престанка функције заменика председника градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – –  4
Решење о констатовању престанка функције в.д. директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка  – – – – – – – – –  4
Решење о именовању директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

СОПОТ
Решење о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Сопот  – – – – – – – – – – –  5
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  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


