
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СОПОТ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 4. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), у складу са чл. 
2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен 
текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18, 95/18 – др. закон и 86/19 
– др. закон), Уредбом о накнади трошкова и отпремнини др-
жавних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, 
бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15) и Колективним 
уговором за запослене у органима Градске општине Лазаре-
вац I-01 број 110-9/20 од 10. марта 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ И О ПЛАТАМА, НАКНА-
ДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПО-

СТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборни-

ка у Скупштини Градске општине Лазаревац и о платама, 
накнадама и другим примањима изабраних, постављених 
и именованих лица („Службени лист Града Београда”, број 
120/16), у даљем тексту: Одлука, у називу одлуке, после 
речи: „изабраних” уместо зареза ставља се реч: „и”, а речи: „ 
и именованих” бришу се.

Члан 2.
У члану 1. став 1. Одлуке после речи: „изабраних” уместо 

зареза ставља се реч: „и”, а речи: и именованих” бришу се.
Члан 3.

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 6.
Право на плату у складу са овом одлуком припада:
– председнику градске општине;
– заменику председника градске општине;
– председнику Скупштине;
– заменику председника Скупштине;
– секретару Скупштине;

– заменику секретара Скупштине;
– члановима Већа градске општине;
– помоћницима председника градске општине;
– начелнику Управе градске општине;
– заменику начелника Управе градске општине.”

Члан 4. 
У члану 7. Одлуке ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 5.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 11.
Коефицијенти за утврђивање плата постављених функ-

ционера садрже основни и додатни коефицијент, и износе:
– 34,35 за секретара Скупштине;
– 33,21 за заменика секретара Скупштине;
– 34,35 за помоћнике председника градске општине.
Коефицијенти за утврђивање плата постављених функ-

ционера утврђени у ставу 1. овог члана увећавају се за 30%.”
Члан 6.

Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 13.

Функционер и службеник на положају има право на до-
датак на плату за:

1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. рад на дан празника који није радни дан;
3. рад на терену;
4. рад ноћу.”

Члан 7.
У члану 16. Одлуке речи: „у привреди Републике Србије” 

замењују се речима: „у Републици Србији”.

Члан 8.
Члан 18. Одлуке брише се.

Члан 9.
Члан 19. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 19.
Функционер и службеник на положају има право на 

накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 ме-
сеци за време:

1. коришћења годишњег одмора;
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2. плаћеног одсуства утврђеног законом и Колективним 
уговором за запослене у органима Градске општине Лазаре-
вац.

Право на накнаду плате у истом износу као да је радио 
функционер и службеник на положају има ако није радио 
на дан празника који није радни дан; ако није радио на дан 
крсне славе; ако се одазвао на војну вежбу или на позив др-
жавног органа.”

Члан 10.
У члану 20. став 1. Одлуке алинеја друга мења се и гласи:
„– 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре 

месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, 
проузрокована повредом на раду, професионалном боле-
шћу или малигним обољењем.”

У истом члану став 3. брише се.

Члан 11. 
У Одлуци, наслов изнад члана 21. и члан 21. мењају се и 

гласе:

„4. Накнада трошкова, новчана и друга примања

Члан 21.
Функционер и службеник на положају има право на 

накнаду трошкова:
1. за долазак и одлазак са рада, под условима, у висини и 

на начин утврђеним Колективним уговором за запослене у 
органима Градске општине Лазаревац;

2. службеног пута у земљи и иностранство;
3. рада и боравка на терену;
4. других трошкова утврђених актом Владе РС којим се 

уређује накнада трошкова и отпремнина државних службе-
ника и намештеника и Колективним уговором за запослене 
у органима Градске општине Лазаревац.

Функционер и службеник на положају има право на:
1. отпремнину због одласка у пензију, у складу са актом 

Владе РС којим се уређује накнада трошкова и отпремнина 
државних службеника и намештеника;

2. јубиларну новчану награду;
3. солидарну помоћ;
4. поклон деци за Нову годину – новчану честитку и
5. друга примања утврђена законом, другим прописима 

и Колективним уговором за запослене у органима Градске 
општине Лазаревац.

Право на накнаду трошкова из става 1. тач. 2. и 3. овог 
члана функционери и службеници на положају остварују 
сходном применом акта Владе РС којим се уређује накнада 
трошкова и отпремнина државних службеника и намеште-
ника.

Права из става 2. тач. 2, 3. и 4.овог члана функционери и 
службеници на положају остварују у висини, под условима 
и на начин утврђеним Колективним уговором за запослене 
у органима Градске општине Лазаревац.”

Члан 12.
У члану 22. Одлуке став 1. мења се и гласи:
„Право на плату, накнаде и друга примања припада иза-

браном и постављеном функционеру од дана избора, одно-
сно постављења на функцију, до дана престанка функције, 
односно дана престанка обавезе вршења дужности.”

Члан 13.
У члану 27. став 2. Одлуке после речи: „изабраних” зарез 

и реч: „именованих” бришу се.

Члан 14.
У члану 28. Одлуке речи: „Колективног уговора за запо-

слене у Управи Градске општине Лазаревац”, замењују се ре-
чима: „Колективног уговора за запослене у органима Град-
ске општине Лазаревац”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15. 
Утврђивање и обрачун плате заменику секретара Скуп-

штине Градске општине Лазаревац извршиће се уз примену 
коефицијента који је овом одлуком прописан за заменика 
секретара Скупштине, почев од дана његовог постављења 
на функцију.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац

III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године
Председник

Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 1. септембра 2020. године, на основу члана 44. став 5. и чла-
на 47. став 7. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Лазаревац, и то:

– Бојану Стевићу, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу, избором за председника градске општине 
Лазаревац;

– Томиславу Рикановићу, са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу, избором за заменика председника 
градске општине Лазаревац;

– Александру Булатовићу, са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу, избором за члана Већа Градске оп-
штине Лазаревац;

– Зорану Живановићу, са изборне листе Александар Ву-
чић – За нашу децу, избором за члана Већа Градске општине 
Лазаревац;

– Раду Мирковићу, са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу, избором за члана Већа Градске општине Лазаревац;

– Милоју Живановићу, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Срби-
ја (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)”, 
избором за члана Већа Градске општине Лазаревац;

– Ненаду Пауновићу, са изборне листе Ивица Дачић – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Срби-
ја (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)”, 
избором за члана Већа Градске општине Лазаревац;

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1, став 2. и став 3. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20, 16/20 – аут. тумачење и 68/20), члана 24. Статута Град-
ске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 151. став 3. Пословни-
ка Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Утврђује се да је престао мандат одборника Скупшти-

не Градске општине Лазаревац Вукашину Јањевићу, иза-
браном са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу 
на изборима одржаним 21. јуна 2020. године, због поднете 
усмене оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аут. тумаче-
ње и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 

општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 
21. јуна 2020 године, Бранку Мирковићу, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење и 68/20) и 
члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 

општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 

јуна 2020 године, Милану Антонијевићу, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, Дејану Булатовићу, са изборне листе Алек-
сандар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, Тамари Шљукић, са изборне листе Алек-
сандар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење и 68/20) и 
члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, Александру Маринковићу, са изборне ли-
сте Александар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, Зорану Милановићу, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020 од 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 

јуна 2020 године, Ани Палибрк Марковић, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, др Светлани Вулићевић, са изборне листе 
Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Је-
динствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени 
Србије (Зелени)”.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. тумачење 
и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21. 
јуна 2020 године, Ненаду Васићу, са изборне листе Ивица 
Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени Србије 
(Зелени)”.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 7. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и чл. 10. и 16. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за заменика председника Скупштине Градске 
општине Лазаревац, на време од четири године, Жељко Па-
вловић из Барзиловице, одборник Скупштине Градске оп-
штине Лазаревац.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 8. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и чл. 17. 
и 18. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), доне-
ла је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Поставља се за заменика секретара Скупштине Град-
ске општине Лазаревац, на време од четири године, Небој-
ша Максимовић, дипл. правник из Лазаревца.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. а у вези 
са чланом 55. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је са 1. септембром 2020. године Бојану 
Синђелићу, дипл. менаџеру из Лазаревца, престала дужност 
председника градске општине Лазаревац.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020 од 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. а у вези 
са чланом 55. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕД-

НИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је са 1. септембром 2020. године Милоју 
Живановићу, дипл. инж. рударства из Лазаревца, престала 
дужност заменика председника градске општине Лазаревац.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. a у вези 
са чланом 55. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је са 1.септембром 2020. године престала 
дужност члановима Већа Градске општине Лазаревац, и то:

– Ненаду Пауновићу Риви;
– Катарини Марковић;
– Гордани Стевић;
– Бранку Кузмановићу;
– Ненаду Бачанцу;
– Александру Булатовићу;
– Душану Булатовићу;
– Мирку Вишњићу;
– Николи Благојевићу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 9. 
и члана 44. став 1. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и 
члана 20. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Бира се за председника градске општине Лазаревац, 
на време од четири године, Бојан Стевић, мастер менаџер 
из Лазаревца.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 
9. и члана 44. став 4. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19) и члана 21. Пословника Скупштине Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 
59/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за заменика председника градске општине Ла-
заревац, на време од четири године, Томислав Рикановић, 
дипл. менаџер из Великих Црљена.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 
9. и члана 47. став 1. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19) и члана 23. став 1. Пословника Скупштине Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
122/19 и 59/20) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Лазаревац, 
на време од четири године, и то:

– Александар Булатовић, дипл. инж. саобраћаја из Лаза-
ревца;

– Ненад Бачанац, професор физичке културе из Лаза-
ревца;

– Бранко Кузмановић, мастер инж. машинства из Сте-
појевца;

– Зоран Живановић, машински техничар из Лазаревца;
– Никола Маринковић, дипл. социолог из Лазаревца;
– Милоје Живановић, дипл. инж. рударства из Лазаревца;
– Раде Мирковић, професор разредне наставе из Рудо-

ваца;
– Никола Благојевић, машински техничар из Лазаревца;
– Ненад Пауновић, дипл. маш. инж. из Великх Црљена.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 24. Стату-
та Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОР-
НЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У 

СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Утврђује се да је Далибору Матијашевићу, дипл. прав-
нику из Лазаревца престала дужност председника Изборне 
комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу, са 
25. августом 2020. године, због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 52. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 24. став 1. тачка 6а Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Вукашин Јањевић, дипл. економиста из Ла-
заревца, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лаза-
ревац на период до именовања директора Јавног предузећа 
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лаза-
ревац по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на пери-
од од шест месеци, почев од дана доношења овог решења.
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2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор јавног предузећа.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172//2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 52. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 24. став 1. тачка 6а. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ 

„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Александар Ракић, дипл. инж. шумарства 
из Лазаревца, за вршиоца дужности директора Јавног пре-
дузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на 
период до именовања директора Јавног предузећа за ко-
муналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на период од шест месеци, по-
чев од дана доношења овог решења.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор јавног предузећа.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра. 2020.године, на основу члана 21. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 24. став 1. тачка 6а Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 96. став 3. Пословника 
Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Констатује се да је Александру Ракићу, дипл. инж. шу-
марства из Лазаревца, престао мандат председника Над-
зорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац, са 1. септембром 2020. године због 
поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 17. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине 
Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19) и члана 9a Одлуке о оснивању Јавног преду-
зећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 23/11 – пречишћен текст, 
62/12, 12/13, 29/13, 45/15, 95/16 и 136/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-

РА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Родољуб Ђуровић, дипл. маш. инж. из Ла-
заревца за председника Надзорног одбора ЈПКП „Лазаре-
вац” Лазаревац, на период од четири године, почев од дана 
доношења решења.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра. 2020. године, на основу члана 21. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 15/16 и 88/19), члана 24. став 1. тачка 6а Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 96. став 3. Пословника 
Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛА-

ЗАРЕВЦА

1. Констатује се да је Родољубу Ђуровићу, дипл. маш. 
инж. из Лазаревца, престао мандат председника Надзорног 
одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца, са 01. сеп-
тембром 2020. године због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-171/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 1. септембра 2020. године, на основу члана 17. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 24. тачка 6а Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19) и члана 11а Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за изградњу Лазаревца („Службени лист Града 
Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 12/13, 22/13, 95/16, и 
136/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

1. Именује се Слободан Милановић, дипл. инж. техноло-
гије из Лазаревца за председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа за изградњу Лазаревца, на период од четири го-
дине, почев од дана доношења решења.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-172/2020, 1. септембра 2020. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

СОПОТ

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 1. септембра 2020. године на основу члана 18. и члана 36. 
став 5. и члана 38. став 7. Статута Градске општине Сопот 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 
88/19) и члана 23. и члана 25. став 3. Пословника Скупшти-
не Градске општине Сопот („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 49/08 и 144/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Сопот, и то:

– Живораду Милосављевићу, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – За нашу децу, избором за председника градске 
општине;

– Владану Лукићу, са изборне листе Александар Вучић– 
За нашу децу, избором за заменика председника Градске оп-
штине;

– Зорки Денић, са изборне листе Александар Вучић– За 
нашу децу, избором за члана Већа Градске општине и

– Жарку Марковићу, са изборне листе Ивица Да-
чић-,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”, избором за члана 
Већа Градске општине Сопот.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-21/2020-IV, 1. септембра 2020. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 1. септембра 2020. године на основу члана 9. Пословника 
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:

– Драгану Симићу, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу и

– Слађани Ристић, са изборне листе Александар Вучић  
– За нашу децу.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-22/2020-IV, 1. септембра 2020. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 1. септембра 2020. године, на основу члана 36. Статута 
Градске општине Сопот („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19) и члана 21. Пословника 
Скупштине Градске општине Сопот („Службени лист Града 
Београда”, бр. 49/08 и 144/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Живорад Милосављевић, одборник у Скупштини 
Градске општине Сопот, бира се за председника градске оп-
штине Сопот, на период од четири године.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-18/2020-IV, 1. септембра 2020.године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 1. септембра 2020. године, на основу члана 36. Статута 
Градске општине Сопот („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19) и члана 22. Пословника 
Скупштине Градске општине Сопот („Службени лист Града 
Београда”, бр. 49/08 и 144/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Владан Лукић, одборник у Скупштини Градске оп-
штине Сопот, бира се за заменика председника градске оп-
штине Сопот, на период од четири године.

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

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-19/2020-IV, 1. септембра 2020.године

Председник
Миладин Марјановић, ср.
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Скупштина Градске општине Сопот на седници одржаној 1. септембра 2020. године на основу члана 38. Статута Градске 
општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19) и члана 25. Пословника Скупштине Град-
ске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 49/08 и 144/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. За чланове Већа Градске општине Сопот, на период од четири године, бирају се:
– Драгана Чолић;
– Миливоје Вилотијевић;
– Радољуб Јовановић;
– Зорка Денић;
– Жарко Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-20/2020-IV, 1. септембра 2020.године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Завод за заштиту споменика културе Града Београда на основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним до-
брима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), 

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентира-
ње следећег добра које ужива претходну заштиту:

Општина Савски венац 
Градитељски објекти:
1. Зграда прве веледрогерије у Београду, Сарајевска 84.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе Града Београда 
Број Р 2693/20, 13. августа 2020. године

По овлашћењу директора
бр. Р 2616/20 од 6. августа 2020. године

Помоћник директора
Марина Павловић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и дру-

гим примањима одборника у Скупштини Градске 
општине Лазаревац и о платама, накнадама и дру-
гим примањима изабраних, постављених и имено-
ваних лица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о престанку мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  2

Одлука о престанку мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Решење о избору заменика председника Скуп-
штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  5

Решење о постављењу заменика секретара Скуп-
штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  5

Решење о престанку дужности председника 
градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о престанку дужности заменика пред-
седника градске општине Лазаревац  – – – – – – – –  5

Решење о престанку дужности члана Већа Град-
ске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна
Решење о избору председника градске општине 

Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о избору заменика председника градске 

општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о избору чланова Већа Градске општине 

Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о престанку дужности председника Из-

борне комисије Градске општине Лазаревац у стал-
ном саставу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација”, Лазаревац – – – – – – – –  6

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за комуналну привреду „Ла-
заревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о престанку мандата председника Над-
зорног одбора Јавног предузећа за комуналну при-
вреду „Лазаревац”, Лазаревац  – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању председника Надзорног 
одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – –  7

Решење о престанку мандата председника Над-
зорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лаза-
ревца– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању председника Надзорног 
одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца– –  8

СОПОТ
Решење о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Сопот  – – – – –  8
Решење о потврђивању мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Сопот  – – – – – – – – – – – –  8
Решење о избору председника градске општине 

Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о избору заменика председника градске 

општине Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о избору чланова Већа Градске општине 

Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика кул-

туре Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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