
Градоначелник Града Београда, 30. јануара 2023. године, 
на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени 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, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тач-
ка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, 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 Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о ценама топлотне енергије, коју је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електра-
не” под бројем NO-2343/2, на седници одржаној 12. јануара 
2023. године.

II. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Београда” по добијању сагласности оснивача, одлука ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се 
од 1. марта 2023. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-877/23-Г, 30. јануара 2023. године

Градоначелник
Александар Шапић, с. р.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 95/18), члана 34. Статута ЈКП „Београдске електра-
не” („Службени лист Града Београда”, бр. 64/16, 100/17 и 93/20), и Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања за крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС”, број 63/15), Надзорни одбор ЈКП „Београдске 
електране” на 11. ванредној (телефонској) седници, одржаној дана 12. јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРА-
ДА” БР. 1/02, 3/02 – ИСПРАВКА 23/02, 2/04, 41/04, 4/05 – ИСПРАВКА 27/05, 2/07, 7/07 – ИСПРАВКА 36/08, 55/08, 34/10, 

35/10, 44/11, 49/12, 2/13, 64/14, 95/14,56/15 И 98/21)

Члан 1.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама:

Ред. бр. Категорија потрошача

За загревање просторија Припрема ПТВ 
(топла вода)

дин/m3
Према загреваној 

површини

Према инсталисаној 
снази за 

Тсп= -12,1 0 С

По мерилу количине топлотне енергије

За инсталисану снагу
Тсп= -12,1 0 С Утрошена енергија

дин/m2 годишње дин/kW годишње дин/kW годишње дин/m2 годишње дин/kWh
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.
1.1
1.2

Стамбени простор
ПДВ 10%
Продајна цена

1.366,12 4.862,72 516,94 6,54 172,04
136,61 486,27 51,69 0,65 17,20

1.502,73   5.348,99 568,63 7,19 189,24

2.
2.1
2.2

Остали потрошачи
ПДВ 10%
Продајна цена

13.663,86  4.862,72 7,98 302,87
1.366,39 486,27 0,80 30,29

15.030,25 5.348,99 8,78 333,16

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се Дирекција за снабдевање топлотном енергијом.
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Члан 3.
Ова одлука по добијању сагласности Оснивача, објављује се у „Службеном листу Града Београда’’ и ступа на снагу на-

редног дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. марта 2023. године. 

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број НО-2343/2, 12. јануара 2023. године

Председник 
Милан Ђуровић, с. р.

На основу члана 26. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22) секретар Секретаријата за соци-
јалну заштиту доноси

ПРА ВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА О УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И ЊЕ-
ГОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ, ДНЕВНОГ БОРАВ-

КА, ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ, ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА И СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ

Члан 1.
 Престаје да важи Правилник о мерилима и критеријумима о учешћу корисника и његових сродника обавезних на из-

државање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, персоналне асистенције, привременог смештаја и становања уз 
подршку („Службени лист Града Беогрaда”, бр. 39/07, 2/12 и 61/16).

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту

Број XIX-04-072-127/2023, 25. јануара 2023. године

Заменик начелникa
Градске управе Града Београда –

Секретар Секретаријата за социјалну заштиту
Александра Чамагић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР

Веће Градске општине Врачар, je на 40. седници одржаној 
19. јануара 2023. године разматрало Предлог одлуке о врсти, 
обиму и критеријумима за награђивање ученика и студена-
та из буџета Градске општине Врачар за 2023. годину и на 
основу члана 9. Одлуке о награђивању ученика и студената 
из буџета Градске општине Врачар („Службени лист Града 
Београда”, бр. 120/22) и члана 36. Статута Градске општине 
Врачар („Службени лист Града Београда”, брoj 77/19), донело

ОДЛУКУ
О ВРСТИ, ОБИМУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАГРАЂИ-
ВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.
Одлуком о врсти, обиму и критеријумима за награђива-

ње ученика и студената из буџета Градске општине Врачар 
за 2023. годину (у даљем тексту: одлука) се ближе утврђују 
врста, обим и критеријуми за награђивање ученика и студе-
ната из буџета Градске општине Врачар за 2023. годину.

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности.

Члан 3.
Градска општина Врачар награђује: 
1. ученике основних школа носиоце признања „Вукова 

диплома” и признања „Ђак генерације”;
2. ученике средњих школа носиоце признања „Вукова 

диплома” и признања „Ђак генерације”;
3. ученикe који су на завршном испиту у основном обра-

зовању и васпитању постигли најбоље резултате, односно 
испиту којим се процењује степен остварености општих и 
посебних стандарда у основном образовању и васпитању и

4. ученике основних и средњих школа за освојено прво, 
друго и треће место на културно-образовним манифеста-
цијама такмичарског карактера, које се традиционално одр-
жавају на територији градске општине Врачар или су од из-
узетног значаја за грађане Врачара.
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Члан 4.
Изузетно, ради подстицања активног и самосталног 

учешћа младих у процесу учења, развоја научне културе, 
истраживачког академског духа и критичког мишљења, 
награђује се учешће ученика и студената у истраживачким 
пројектима, на међународним студијским путовањима, ме-
ђународним научним скуповима или постдипломским сту-
дијама квалитативно другачијим од постојећих у образов-
ном систему Републике Србије.

Члан 5.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, биће на-

грађени књигом уколико су похађали основну школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар.

Ученици из члана 3. став 1. тачка 2. ове одлуке, биће на-
грађени књигом, уколико су похађали средњу школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар, a новчаном 
наградом од 12.000,00 динара, уколико имају пребивалиште 
на територији градске општине Врачар.

Члан 6.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, могу 

бити награђени уколико су похађали основну школу чије је 
седиште на територији градске општине Врачар.

Минимални број бодова неопходних за награђивања су 
бодови које је остварио ученик из става 1. под редним бро-
јем 50, на формираној ранг-листи ученика за награђивање.

Ученик који је приликом полагања завршног испита у 
основном образовању и васпитању освојиo највећи број бо-
дова биће награђен новчаним износом од 50.000,00 динара, 
а сви остали ученици који су освојили минималан број бо-
дова, односно ученици који имају бодове ученика под ред-
ним бројем 50, биће награђени новчаном наградом до нео-
порезивог износа по Закону о порезу на доходак грађана.

Члан 7.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке, биће на-

грађени уколико похађају основну и средњу школу на тери-
торији градске општине Врачар.

У зависности од значаја и врсте манифестације такми-
чарског карактера додељиваће се новчане награде у износу 
до 8.000,00 динара за освојено прво место, до 5.000,00 дина-
ра за освојено друго место, до 3.000,00 динара за освојено 
треће место или другом врстом награде у складу са врстом 
манифестације.

Члан 8.
Ученици и студенти који учествују у истраживачким 

пројектима, биће награђени износом до 10.000,00 динара.
Ученици и студенти учесници међународних студијских 

путовања и међународних научних скупова биће награђени 
износом до 12.000,00 динара.

Студенти који похађају постдипломске студије које су 
квалитативно другачије од постојећих у образовном систе-
му Републике Србије, биће награђени износом до 13.000,00 
динара.

Члан 9.
Ученици и студенти из члана 8. ове одлуке, биће награ-

ђени уколико имају пребивалиште на територији градске 
општине Врачар. 

Члан 10. 
Председник градске општине Врачар на предлог начел-

ника Управе Градске општине Врачар, доноси решење о на-

грађивању ученика из буџета Градске општине Врачар за 
ученике наведене у члану 3. ове одлуке, а изузетно и за уче-
нике и студенте наведене у члану 4. ове одлуке.

Члан 11.
Награде за ученике и студенте могу се додељивати само 

до износа средстава планираних у буџету за ту намену у те-
кућој години.

Члан 12.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за дру-

штвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финан-
сије и набавке Управе Градске општине Врачар.

Члан 13.
Ова одлука примењиваће се на све поступке који су за-

почети по Одлуци о награђивању ученика и студената из 
буџета Градске општине Врачар.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 15. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање 
ученика и студената из буџета Градске општине Врачар број 
96-5/2022-VIII/7. 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2023-VIII/3, 19. јануара 2023. године

Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, с. р.

Веће Градске општине Врачар, je на 40. седници одржа-
ној 19. јануара 2023. године разматрало Предлог одлуке о 
утврђивању износa за награђивање ученика у 2023. години 
који су на градским (окружним), републичким, регионал-
ним и међународним такмичењима освојили награде и на 
основу члана 5. Одлуке о утврђивању критеријума за награ-
ђивање ученика који су на градским (окружним), републич-
ким, регионалним и међународним такмичењима освојили 
награде (,,Службени лист Града Београда”, бр. 31/17, 114/18 
и 14/22) и члана 36. Статута Градске општине Врачар (,,Слу-
жбени лист Града Београда”, број 77/2019), донело

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСA ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕ-
НИКА У 2023. ГОДИНИ КОЈИ СУ НА ГРАДСКИМ 
(ОКРУЖНИМ), РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ НА-

ГРАДЕ

Члан 1.
Овом одлуком се утврђују износи за награђивање уче-

ника који су на градским (окружним), републичким, реги-
оналним и међународним такмичењима освојили награде, 
а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 
2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 120/22). 

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
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тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности.

Члан 3.
Новчани износи за освојено место по образовним обла-

стима су:
a) на градским (окружним) такмичењима

 прво место  друго место  треће место
Српски језик  12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Математика 1 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Физика  12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Хемија 1 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Информатика 1 10.500,00 динара  7.000,00 динара  3.500,00 динара
Страни језици 10.500,00 динара  7.000,00 динара 3.500,00 динара
Остале науке (пред-
мети) 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара

б)на републичким такмичењима
 прво место  друго место  треће место

Српски језик 17.000,00 динара  13.000,00 динара  9.000,00 динара
Математика 17.000,00 динара  13.000,00 динара  9.000,00 динара
Физика 17.000,00 динара  13.000,00 динара  9.000,00 динара
Хемија 17.000,00 динара  13.000,00 динара  9.000,00 динара
Информатика 16.000,00 динара  12.000,00 динара  8.000,00 динара
Страни језици 16.000,00 динара  12.000,00 динара  8.000,00 динара
Остале науке (пред-
мети) 13.000,00 динара  10.000,00 динара  7.000,00 динара

в)на међународним такмичењима 
 прво место  друго место  треће место

Математика 23.000,00 динара  19.000,00 динара  15.000,00 динара
Физика 23.000,00 динара  19.000,00 динара  15.000,00 динара
Информатика 21.000,00 динара  17.000,00 динара  13.000,00 динара
Остале науке (предмети) 19.000,00 динара  15.000,00 динара  11.000,00 динара

г)на међународним такмичењима по позиву 
 прво место  друго место  треће место

Математика 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Физика 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара
Информатика 10.500,00 динара  7.000,00 динара  3.500,00 динара
Остале науке (предмети) 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара

д) на такмичењима музичке културе и уметничких школа
 прво место  друго место  треће место

Републичка такмичења 9.000,00 динара  6.000,00 динара  3.000,00 динара
Међународна такмичења 12.000,00 динара  8.000,00 динара  4.000,00 динара

Члан 4.
Градска општина Врачар награђује ученике за освоје-

но прво, друго и треће место односно награду на градском 
(окружном), републичком, регионалном и међународном 
такмичењу.

Као доказ о постигнутом резултату узимају се у обзир ди-
пломе у организацији или по овлашћењу Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На осно-
ву Стручног упутства о организовању такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја доноси Годишњи календар такми-
чења основних и средњих школа за текућу школску годину.

У такмичења, на која се односи ова одлука, не убрајају се: 
смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изло-
жбе, конкурси, квизови, купови, колоније, лиге и друге ван-
наставне активности, као и екипне (тимске) награде.

Члан 5.
Градска општина Врачар награђује ученике који нису ста-

рији од 19 година, а који су остварили изузетан индивиду-
ални успех и резултате из области спорта на међународном 

нивоу (светском и европском првенству), освојивши прво, 
друго или треће место и то следећим новчаним износима:

 прво место  друго место  треће место
100.000,00 динара  80.000,00 динара  60.000,00 динара

Као доказ о постигнутом резултату узимају се у обзир 
освојене дипломе, медаље, односно потврде организатора 
такмичења.

Члан 6.
Председник градске општине Врачар на предлог начел-

ника Управе Градске општине Врачар, доноси Решење о на-
грађивању ученика из буџета Градске општине Врачар.

Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за дру-

штвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финан-
сије и набавке Управе Градске општине Врачар.

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 
Члан 9. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе 
Oдлуке о утврђивању износa за награђивање ученика који 
су на градским (окружним), републичким, регионалним 
и међународним такмичењима освојили награде број 96-
5/2022-VIII/6 и број 96-18/2022-VIII/1. 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2023-VIII/2, 19. јануара 2023. године

Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, с. р.

Веће Градске општине Врачар, je на 40. седници одржа-
ној 19. јануара 2023. године разматрало Предлог одлуке о 
утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за 
децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за 2023. 
годину и на основу члана 36. Статута Градске општине Вра-
чар („Службени лист Града Београда”, број 77/19) и члана 6. 
Одлуке о утврђивању критеријума и поступка за одобрава-
ње финансијске помоћи из буџета („Службени лист Града 
Београда”, бр. 74/13, 75/14 и 57/15), донело

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ САДРЖАЈА И ВРЕДНОСТИ ФИНАН-
СИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ ИЗ БУЏЕ-

ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ 
1. Градска општина Врачар, као поклон новорођеним 

бебама са територије градске општине Врачар, додељује 
беби-пакетић који садржи различите производе за бебе, 
у вредности која је уговорена, односно која ће бити уго-
ворена, као резултат спроведеног поступка набавке, и то 
на основу јављања родитеља/старатеља детета Одељењу 
за друштвене делатности и пројекте и достављања одгова-
рајућих доказа о рођењу детета и његовом пребивалишту/
боравишту на Врачару, а све под условом да у текућој или 
претходној години родитељ/старатељ за исто дете није већ 
добио беби-пакетић од Градске општине Врачар. 

2. Додељује се безбедносно ауто-седиште као поклон деци 
са пребивалиштем на територији градске општине Врачар, 
након навршеног њиховог првог рођендана у 2022, односно 
2023. години, у појединачној вредности која је уговорена, од-
носно која ће бити уговорена, као резултат спроведеног по-
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ступка набавке, и то на основу поднетог захтева од стране 
родитеља/старатеља детета Одељењу за друштвене делатно-
сти и пројекте и достављања одговарајућих доказа о кумула-
тивном испуњавању тражених услова, а све под условом да 
у претходној години родитељ/старатељ за исто дете није већ 
добио безбедносно ауто-седиште од Градске општине Врачар. 

3. Захтеви родитеља/старатеља ће се реализовати током 
2023. године у складу са расположивом количином набавље-
них беби-пакетића и ауто-седишта, а према редоследу јавља-
ња, односно поднетих захтева Одељењу за друштвене делатно-
сти и пројекте, уз истовремено испуњавање тражених услова. 

4. Материјална помоћ у виду набавке одеће и обуће за 
породице са малолетном децом у стању социјалне потребе 
и децу без родитељског старања која имају пребивалиште 
на територији градске општине Врачар, реализује се одо-
бравањем средстава за набавку одеће и обуће у укупном из-
носу до 10.000,00 динара по детету. 

5. За реализацију ове одлуке Градска општина Врачар 
спровешће одговарајући поступак набавке беби-пакетића и 
ауто-седишта, као и одеће и обуће, а за те намене ангажоваће 
се средства предвиђена Одлуком о буџету Градске општине 
Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годи-
ну („Службени лист Града Београда”, број 120/22) и одгова-
рајућим решењима о тромесечном плану извршења буџета 
Градске општине Врачар за 2023. годину, као и средства теку-
ће резерве на одговарајућим позицијама за 2023. годину. 

6. О реализацији oве одлуке стараће се Одељење за бу-
џет, финансије и набавке и Одељење за друштвене делатно-
сти и пројекте Управе Градске општине Врачар. 

7. Овa одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”. 

8. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи 
за децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за 
2022. годину („Службени лист Града Београда”, број 14/22). 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-4/2023-VIII/1, 19. јануара 2023. године

Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, с. р.

СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oдржаној 27. јануара 2023. гoдинe, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и члaнa 15. Одлу-
ке о оснивању Установе културе „Пароброд” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 8/10, 43/13, 94/16, 91/18 и 142/20), 
а у вези члана 74. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 6/20, 47/21 и 78/21) и 
одредби члана 13. Одлуке о буџету Градске општине Стари 
град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину 
(„Службени лист Града Београда”, број 114/22), а по Захтеву 
број 403-575/22, Установе културе Стари град „Пароброд”, 
Улица капетан Мишина 6а, у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТА-

РИ ГРАД „ПАРОБРОД” ЗА 2023. ГОДИНУ 
Даје се сагласност на предлог програма рада Установе 

културе Градске општине Стари град „Пароброд”, за 2023. 

годину, број 577/2022, који је Одлуком број 580/2022 усвојио 
Управни одбор Установе културе, на седници одржаној 23. 
децембра 2022. године.

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-75/2023, 27. јануара 2023. године

Председник
Душан Петрић, с. р.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oдржаној 27. јануара 2023. гoдинe, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и члaнa 15. Одлуке 
о оснивању Установе културе „Пароброд” („Службени лист 
Града Београда”, број 8/10, 43/13, 94/16, 91/18 и 142/20), а у 
вези члана 74. Закона о култури („Службени гласник РС”, 
број 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 6/20, 47/21 и 78/21) и 
одредби члана 13. Одлуке о буџету Градске општине Стари 
град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину 
(„Службени лист Града Београда”, број 114/22), а по Захтеву 
број 403-575/22, Установе културе Стари град „Пароброд”, 
Улица капетан Мишина 6а, у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ФИНАН-
СИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОП-
ШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД” ЗА 2023. ГОДИНУ 

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

Даје се сагласност на предлог финансијског плана по-
словања Установе културе Градске општине Стари град 
„Пароброд” за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 
годину, број 578/2022, који је Одлуком број 581/2022 усвојио 
Управни одбор Установе културе, на седници одржаној 23. 
децембра 2022. године.

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-74/2023, 27. јануара 2023. године

Председник
Душан Петрић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. јануара 2023. године на основу члана 67. став 
1. тачка 9. и чл. 68. и 69. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, број 14/22), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Констатује се престанак мандата одборникa Скуп-
штине Градске општине Обреновац Борису Богдановском, 
са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, са 23. 
јануаром 2023. године, пре истека времена на које је иза-
бран, због поднете писане оставке.
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2. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е
Чланом 67. став 1 Закона о локалним изборима („Слу-

жбени гласник РС”, број 14/22) утврђени су разлози пре-
станка мандата одборника пре истека времена на које је 
изабран, а један од разлога је ако одборник поднесе оставку. 

Чланом 68. ст. 1. и 2. истог закона прописано је да се 
оставка одборника подноси скупштини лично у писаној 
форми у року од три дана од дана овере потписа подноси-
оца, овереног у складу са законом којим се уређује оверава-
ње потписа. Ставом 6. истог члана предвиђено је да одбор-
нику мандат престаје оног дана када поднесе оставку. 

Чланом 69. став 1. истог закона, између осталог пропи-
сано је да скупштина доноси одлуку којом констатује да је 
одборнику престао мандат, одмах након што прими обаве-
штење о разлозима за престанак његовог мандата на седници 
која је у току, односно на првој наредној седници, а ставом 2. 
истог члана прописано је да се одлука којом се констатује да 
је одборнику престао мандат објављује на веб презентацији. 

Имајући у виду да је одборник БОРИС БОГДАНОВСКИ, 
изабран са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, 
23. јануара 2023. године, пре истека мандата започетог 18. 
августа 2020. године, у писаној форми и у прописаном року 
Скупштини градске општине поднео оставку на функцију 
одборника Скупштине Градске општине Обреновац на коју 
је изабран 21. јуна 2020. године, која је неопозива, доноси се 
одлука као што гласи у диспозитиву. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлу-
ке одборник којем је констатован престанак мандата може 
поднети жалбу Управном суду у Београду у року од седам 
дана од дана доношења ове одлуке. 

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-6, 24. јануара 2023. године

Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 24. јануара 2023. године, на основу чл. 72. и 73. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22) и Решења Изборне комисије Градске општине Обре-
новац о додељивању одборничког мандата VII-01 број: 013-
33 од 29. децембра 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ
 О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборникa Скупштине Градске 
општине Обреновац, Невени Миросављевић, са изборне 
листе Александар Вучић – За нашу децу, изабраној на избо-
рима одржаним 21. јуна 2020. године. 

2. Мандат изабраног одборника почиње да тече даном 
потврђивања мандата и траје најдуже до истека времена на 
које је изабран одборник коме је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е
Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима („Слу-

жбени гласник РС” број 14/22) који уређује попуњавање 
упражњеног одборничког места предвиђено је да мандат 

који престане одборнику пре него што истекне време на 
које је изабран, Изборна комисија решењем додељује првом 
наредном кандидату са исте изборне листе којем није био 
додељен мандат одборника у року од два дана од дана када 
је констатовано да је престао мандат. Ставом 3. и 4. истог 
члана предвиђено је да мандат новог одборника почиње да 
тече од дана када му је скупштина потврдила мандат, као и 
да мандат новог одборника може трајати најдуже до истека 
времена на које је изабран одборник коме је престао мандат. 

Чланом 73. Закона о локалним изборима прописано је да 
мандат који одборнику предложеном на коалиционој избор-
ној листи престане пре истека времена на које је изабран доде-
љује се првом следећем кандидату исте политичке странке на 
тој изборној листи којем није био додељен мандат одборника. 

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године донела је Одлуку VII-
01 број 020-162 о престанку мандата одборника Скупштине 
Градске општине Обреновац, Ивани Црногорчић са избор-
не листе Александар Вучић – За нашу децу, пре истека вре-
мена на које је изабранa, због подношења оставке. 

Изборна комисија Градске општине Обреновац, на седни-
ци одржаној 29. децембра 2022. године, донела је Решење VII-
01 број 013-33 о додељивању одборничког мандата Невени 
Миросављевић, мастеру економије из Обреновца, са изборне 
листе Александар Вучић – За нашу децу, изабраној на избори-
ма одржаним 21. јуна 2020. године, којој је издала Уверење бр. 
VII-01 број 013-34 од 29. децембра 2022. године да је изабрана 
за одборника на изборима одржаним 21. јуна 2020. године. 

Комисија за мандатно имунитетска, кадровска и адми-
нистративна питања, на седници одржаној 18. јануара 2023. 
године утврдила је Предлог одлуке о потврђивању манда-
та одборника Скупштине градске општине и исти је доста-
вљен Скупштини градске општине да, сагласно својој на-
длежности, донесе одлуку као у предложеном тексту. 

У складу са наведеним Скупштина градске општине до-
нела је одлуку као што гласи у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 
одлуке, подносилац проглашене изборне листе која је осво-
јила мандате, одборник и кандидат за одборника на избор-
ној листи са које је изабран нови одборник, могу поднети 
жалбу Управном суду у Београду у року од седам дана од 
дана доношења ове одлуке.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-5, 24. јануара 2023. године

Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 24. јануара 2023. године, на основу члана 16. став 
2. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, број 14/22) и члана 24. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – 
пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕ-
НОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИ-
КА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТА-
РА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ СА-

СТАВУ
1. У Одлуци Скупштине Градске општине Обреновац о 

разрешењу и именовању председника, заменика председ-
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ника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика 
секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у 
сталном саставу („Службени лист Града Београда”, бр. 13/22 
и 90/22), врши се измена у тачки 2, подтачки 4, алинеји 1, 
тако што се:

– разрешава се Невена Миросављевић функције члана 
Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном 
саставу, због поднете оставке и

– именује се Ивана Николић, за члана Изборне комисије 
Градске општине Обреновац у сталном саставу.

2. У свему осталом Одлука Скупштине Градске општине 
Обреновац о разрешењу и именовању председника, заме-
ника председника, чланова и заменика чланова, секретара 
и заменика секретара Изборне комисије Градске општине 
Обреновац у сталном саставу („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 13/22 и 90/22), остаје непромењена.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављу-
је се у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије. 

О б р а з л оже њ е
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 11. 

став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, број 14/22) (у даљем тексту: Закон) којим је прописано 
да орган за спровођење локалних избора чине председник и 
други чланови органа за спровођење локалних избора и њи-
хови заменици, члану 16. став 2. тачка 1. Закона којим је про-
писано да члана, односно заменика члана органа за спрово-
ђење локалних избора разрешава орган надлежан за његово 
именовање, ако поднесе оставку у писменој форми и у члану 
18. став 2. Закона којим је прописано да председника, члано-
ве, заменика председника и заменике чланова Изборне коми-
сије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Чланом 20. Закона прописано је да се чланови и замени-
ци чланова Изборне комисије у сталном саставу именују на 
предлог одборничких група сразмерно њиховој заступље-
ности у укупном броју одборника који припадају одборнич-
ким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика чланова 
Изборне комисије у сталном саставу.

Скупштина Градске општине Обреновац је на седници 
одржаној 11. фебруара 2022. године донела одлуку о разреше-
њу и именовању председника, заменика председника, чланова 
и заменика чланова, секретара и заменика секретара Избор-
не комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу 
којом је именовала Невену Миросављевић за члана Изборне 
комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу, а за-
тим је 6. октобра 2022. донета и прва измена наведене одлуке. 

Невена Миросављевић је 29. децембра 2022. године пи-
сменим путем поднела оставку на место члана Изборне ко-
мисије Градске општине Обреновац. 

Одборничка група коалиције Александар Вучић – За 
нашу децу, предложила је Скупштини Градске општине Об-
реновац да уместо досадашњег члана Невене Миросавље-
вић за новог члана Изборне комисије Градске општине Об-
реновац у сталном саставу буде именована Ивана Николић, 
у складу са чланом 20. став 1. закона.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се Одлука о 
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије 
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Чланом 124. ставом 1. Статута Градске општине одређено 
је да се Одлуке, други прописи и општи акти органа градске 
општине објављују у „Службеном листу Града Београда”.

На основу свега претходно наведеног одлучено је као у 
диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке сваки 
подносилац изборне листе која је освојила мандате у посто-

јећем сазиву Скупштине градске општине може поднети 
жалбу Управном суду у Београду. Жалба се подноси преко 
Скупштине градске општине у року од седам дана од дана 
њеног објављивања на веб-презентацији Републичке избор-
не комисије. 

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-4, 24. јануара 2023. године

Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 24. јануара 2023. године, на основу члана 5. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 24. став 1. тач. 15. и 23. Статута Град-
ске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

ОДЛУКУ
О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧ-
КОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРО-

СТОР” ОБРЕНОВАЦ 

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивaчког акта Јавног предузе-

ћа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18, 121/19 
и 33/21), у члану 13. став 1, у одељку I – Зидани пословни 
простор, бришу се тачке 1, 35a, 38. и тачка 41. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-7, 24. јануара 2023. године

Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. јануара 2023. године, сходно члану 28. став 2. 
и члану 49. став 3. Закона о јавној својини („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 
113/17, 95/18 и 153/20) и на основу члана 77. став 2. алинеја 
6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 24. став 1. тачка 15. Статута Градске општине Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречи-
шћен текст и 144/19 – исправка), донела је 

ОДЛУКA
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРО-
СТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ЧИЈИ 
ЈЕ КОРИСНИК ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, А 
КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕ-

НОВАЦ

Члан 1.
Пословни простор у јавној својини Града Београда чији 

је корисник Градска општина Обреновац, а којим управља 
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ЈП „Пословни простор” Обреновац, може се дати на кори-
шћење непосредно и без плаћања накнаде државним орга-
нима и организацијама, јавним и јавним комуналним пре-
дузећима, службама и установама чији је оснивач Градска 
општина Обреновац, односно Град Београд или Република 
Србија, за вршење њихових функција односно обављање 
делатности за које су основани.

Члан 2.
Захтев за непосредну доделу заинтересована страна под-

носи писаним путем.

Члан 3.
Одлуку о давању на коришћење пословног простора до-

носи, водећи рачуна о интересима предузећа и јавном инте-
ресу, Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац, 
на предлог комисије, а по претходно прибављеној сагласно-
сти председника градске општине Обреновац.

Комисију чине председник и два члана који се именују 
из реда запослених у предузећу.

Решење о именовању комисије доноси директор преду-
зећа и истим одређује састав, задатке и мандат комисије.

Члан 4.
Предлогом комисије ће бити предвиђена права и обаве-

зе уговорних страна и трајање уговора о коришћењу, што 
ће бити регулисино посебно за сваки поједини случај, у за-
висности од интереса предузећа и јавног интереса, а што ће 
бити обухваћено сагласношћу председника градске општи-
не Обреновац.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-8, 24. јануара 2023. године

Председник
Милорад Јанковић, с. р.

СУРЧИН

На основу чл. 39–41. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 25/19 – др. закон), члана 15. За-
кона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 77. став 2. алинеја 7. Статута Града Београда (,,Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/06, 6/10 и 23/13, ,,Службени гласник РС” број 7/16 – одлука УС и ,,Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), члана 12, став 1, тачка 24. и члана 40. став 1. тачка 1. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, 
бр. 44/08, 12/10 и 39/13 и 47/15, 87/19 и 112/19 – пречишћен текст), председник ГО Сурчин доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

1. Именује се Бојан Вукеновић дипл. правник, запослен у ГО Сурчин, на месту начелника опште управе, за саветника за 
заштиту права пацијента на период од четири године.

2. Ово решење ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Сурчин
Број II-01-050-00-1/23, 20. јануара 2023. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.

На основу чл. 39–41. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 25/19 – др. закон), члана 15. За-
кона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 77. став 2. алинеја 7. Статута Града Београда (,,Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/06, 6/10 и 23/13, ,,Службени гласник РС” број 7/16 – одлука УС и ,,Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), члана 12, став 1, тачка 24. и члана 40. став 1. тачка 1. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, 
бр. 44/08, 12/10 и 39/13 и 47/15, 87/19 и 112/19 – пречишћен текст), председник ГО Сурчин доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

1. Именује се Драгана Милетић дипл. правник, запослена у ГО Сурчин, у Одељењу за урбанизам, грађевинске и кому-
налне послове, за заменика саветника за заштиту права пацијента на период од четири године.

2. Ово решење ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Сурчин
Број II-01-050-00-1/23-1, 20. јануара 2023. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о давању сагласности Јавном комунал-

ном предузећу „Београдске електране” на Одлуку 
о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне 
енергије са одлуком– – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Правилник о престанку важења Правилника о 
мерилима и критеријумима о учешћу корисника и 
његових сродника обавезних на издржавање у тро-
шковима помоћи у кући, дневног боравка, персо-
налне асистенције, привременог смештаја и стано-
вања уз подршку  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о врсти, обиму и критеријумима за на-

грађивање ученика и студената из буџета Градске 
општине Врачар за 2023. годину– – – – – – – – – – –  2

Одлука о утврђивању износа за награђивање 
ученика у 2023. години који су на градским (окру-
жним), републичким, регионалним и међународ-
ним такмичењима освојили награде  – – – – – – – –  3

Одлука о утврђивању садржаја и вредности 
финансијске помоћи за децу и породицу из буџета 
Градске општине Врачар за 2023. годину  – – – – – –  4

СТАРИ ГРАД
Решење о давању сагласности на Предлог про-

грама рада Установе културе Градске општине Ста-
ри град „Пароброд” за 2023. годину– – – – – – – – –  5

Страна

Решење о давању сагласности на Предлог фи-
нансијског плана Установе културе Градске општи-
не Стари град „Пароброд” за 2023. годину са про-
јекцијама за 2024. и 2025. годину  – – – – – – – – – –  5

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Обреновац– – – – – – – – –  5
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – –  6
Одлука о другој измени Одлуке о разрешењу и 

именовању председника, заменика председника, 
чланова и заменика чланова, секретара и заменика 
секретара Изборне комисије Градске општине Об-
реновац у сталном саставу– – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о седмој измени Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „По-
словни простор” Обреновац– – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о давању на коришћење пословног про-
стора у јавној својини Града Београда чији је кори-
сник Градска општина Обреновац, а којим управља 
ЈП „Пословни простор” Обреновац– – – – – – – – –  7

СУРЧИН
Решење о именовању саветника за заштиту пра-

ва пацијената  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о именовању заменика саветника за за-

штиту пацијената– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
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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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