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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXVI Број 82

16. септембар 2022. године

На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда – исправка бр. 12/10
– пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка 11/14, 30/14,
34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, ,65/20, 152/20, 9/21 и
111/21) и чл. 26. и 46. 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 и 111/21), заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОПШТИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11,
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16,
91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19,
35/19, 48/19, 72/19, 136/19, 1/20, 123/, 24/21, 88/21, 99/21,
115/21, 124/21, 9/22 и 28/22) тачка 4. мења се и гласи:
„4. На подручју градске општине Лазаревац одређују се
зоне:
Зона Екстра
– Хиландарска (од Карађорђеве до Даре Ранђић);
– Светог Димитрија (од Краља Петра I до Јове Гркинића);
– Карађорђева (од Краља Петра I до Николе Вујачића);
– Димитрија Туцовића (од Карађорђеве до Дула Караклајића);
– Даре Ранђић (од Душана Недељковића до Хиландарске) и
– Воке Савића (од Дула Караклајића до Карађорђеве).
Зона 1.
– Краља Петра I (од Бранка Радичевића до Др Ђорђа Ковачевића);
– Дула Караклајића до Карађорђеве (уз парк) и
– Воке Савића (од Дула Караклајића до моста на реци
Лукавици).
Зона 2.
– Др Ђорђа Ковачевића (од Краља Петра I до Др Воје Даниловића);
– Доситеја Обрадовића (од Хиландарске до Др Симе Ровинског);
– Бранислава Нушића (од Доситеја Обрадовића до Орашачке);
– Дула Караклајића (од Димитрија Туцовића до Николе
Вујачића);
– Николе Вујачића (од Железничке до Карађорђеве);
– Димитрија Туцовића (од Дула Караклајића до моста на
реци Лукавици);

Цена 265 динара

– Железничка (од Николе Вујачића до Предрага Стефановића);
– Др Симе Ровинског (од Карађорђеве до Доситеја Обрадовића);
– Игманска;
– Јанка Катића и
– Милоја Богдановића.
У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши се у времену од 7.00 до 21.00 час
радним данима, а суботом од 7.00 до 14.00 часова, с тим што
је коришћење паркиралишта по започетом сату плаћањем
сатне карте у Екстра зони утврђено на максимално 120 минута једнократно, у првој зони утврђено на 180 минута, и
може од стране истог корисника у истој зони поново отпочети након 30 минута од истека утврђеног времена, док се у
другој зони опште паркиралиште може користити у континуитету у оквиру времена у коме се врши наплата.
Паркиралишта у зонираном подручју, поред одговарајућег
саобраћајног знака и допунске табле са обавештењем о режиму паркирања у одређеној зони, на уласку у зону могу садржати и информативне табле са подацима о режиму паркирања.”
2. У тачки 4в, у наслову Зона II, после алинеје четири додаје се нова алинеја која гласи:
– Краља Александра Обреновића (од Црквене до Слободана Јовановића).
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-8/2022, 15. септембра 2022. године
Заменик начелника
Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћаj
Никола Татовић, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АВГУСТУ 2022.
ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава
кориснике да повећање потрошачких цена у граду Београду, у
августу 2022. године, износи 1,1% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-100/22, 12. септембра 2022. године
Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ
Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. септембра 2022. године, на основу чл. 67, 68. и 69.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број,
14/22), донела је

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. септембра 2022. године, сходно члану 540. став 3. и
члану 543. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15,
44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), те у складу са чланом 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града
Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Окончава се ликвидација Центра за културу и спорт
„Шумице” у ликвидацији, Београд, Устаничка 125/I (матични број 07028539, ПИБ 102009734).
II. Усваја се:
1) Завршни ликвидациони биланс установе Центра за
културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд, Устаничка 125/I бр. 46 од 31. августа 2022. године, који је саставио Ликвидациони управник те установе,
2) Извештај о спроведеној ликвидацији, бр. 47 од 31. августа 2022. године, који је саставио ликвидациони управник
Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд,
3) писана изјава ликвидационог управника Центра за
културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд, бр. 48
од 31. августа 2022. године, састављена сходно члану 540.
став 1. тачка 3) Закона о привредним друштвима.
III. Констатује се да после измирења свих обавеза Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд,
ликвидациони остатак износи 9.279.988,02 динара и то:
– на рачуну број 160-94707-68, који се води код Banka
Intesa Beograd, износ од 9.270.990,46 динара;
– на рачуну број 840-896743-97, који се води код Управе
за трезор, износ од 8.997,56 динара.
– ликвидациони остатак пренети на рачун број 840745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општина,
модел 97, позив на број одобрења 41-019.
IV. Архивску грађу, пословне књиге Центра за културу и
спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд преузима Установа „Вождовачки центар Шумице” Београд, адреса Устаничка 125/1, ПИБ 109603484 МБ 17891936.
V. Мандат ликвидационог управника Јелене Саџаковић
престаје са даном брисања Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд из регистра установа код надлежног суда.
V. Евентуално неостварена права и неиспуњене обавезе
Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд пре њеног брисања из регистра установа код надлежног
суда, било да су приватноправне или јавноправне природе,
са даном брисања преузима Градска општина Вождовац.
VI. Брисање Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији, Београд, из регистра установа код надлежног
суда, услед окончања ликвидације, објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” преко надлежног суда.
VII. Завршни ликвидациони биланс из става 2. тачка 1)
ове одлуке регистровати у складу са прописима којима се
уређује рачуноводство и ревизија.
VIII. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 402-2/2022, 9. септембра 2022. године
Председник
Др Слађан Тимотијевић, с. р.

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
Градске општине Вождовац изабраних на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаним
21. јуна 2020. године, и то:
– Марка Радаковића, са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”, са 11. јулом 2022. године, због поднете
писане оставке;
– Велибора Нешковића, са изборне листе „Александар
Вучић – За нашу децу”, са 16. августом 2022. године, због
смрти.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-22/2022, 9. септембра 2022. године
Председник
Др Слађан Тимотијевић, с. р.

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. септембра 2022. године, на основу члана 72. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22)
донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Градске
општине Вождовац, изабраним на изборима за одборнике
Скупштине Градске општине Вождовац, одржаним 21. јуна
2020. године и то:
− Мирољубу Огњеновићу и
− Снежани Митић, обома са изборне листе „Александар
Вучић – за нашу децу”.
2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења
Одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине
Градске општине Вождовац.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-23/2022, 9. септембра 2022. године
Председник
Др Слађан Тимотијевић, с. р.

16. септембар 2022.
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Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. септембра 2022. године, на основу члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата члану Савета за младе
Скупштине Градске општине Вождовац Милану Ђорђевићу
због поднете писане оставке, са 27. јуном 2022. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-25/2022, 9. септембра 2022. године
Председник
Др Слађан Тимотијевић, с. р.

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 9. септембра 2022.године, на основу члана 28. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 96/19 – пречишћен текст) и чл. 2. и 3. Одлуке
о образовању и утврђивању подручја месних заједница на
територији општине Вождовац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВИНОГРАДИ”:
Разрешава се:
Марко Антонић дужности председника Савета.
Бира се:
Милица Станимировић за председника Савета.
II. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-24/2022, 9. септембра 2022. године
Председник
Др Слађан Тимотијевић, с. р.

ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 2. септембра 2022. године, на основу члана 50. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и
111/21 – др. закон) и члана 41. став 3, а у вези са чланом 44.
ст. 1. и 4. Пословника о раду Скупштине Градске општине
Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 88/19 и 98/19 –
исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се Рајку Танасијевићу престанак функције
члана Већа Градске општине Врачар, са 11. августом 2022.
године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. У тачки II. Решења о избору Савета месних заједница
на територији градске општине Вождовац („Службени лист
Града Београда”, број 107/16, 131/16, 6/17, 40/17, 63/17, 83/17,
109/17, 27/18, 32/18, 82/18, 107/18, 125/18, 18/19, 38/19, 81/19,
112/19, 129/19, 63/20, 114/20, 148/20, 80/21, 109/21, 12/22,
49/22 и 66/22) врше се измене:

Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-56/2022-VIII/1а, 2. септембра 2022. године

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДОЊИ ВОЖДОВАЦ”
Разрешавају се:
– Светлана Стојановић, дужности заменика председника Савета;
– Љиљана Богдановић, дужности члана Савета;
– Милош Марковић, дужности члана Савета;
– Лидија Стевановић, дужности члана Савета и
– Брана Раденковић Дамњановић, дужности члана Савета;
Бирају се:
– Катарина Капларевић, за заменика председника Савета;
– Милорад Мијушковић за члана Савета;
– Ђуро Чогурић за члана Савета;
– Вена Рајковић за члана Савета и
– Мирјана Максимовић за члана Савета.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 2. септембра 2022. године, на основу члана 18. став 1.
тачка 9. Статута Градске општине Врачар („Службени лист
Града Београда”, број 77/19) и члана 37. став 1. („Службени
лист Града Београда”, бр. 88/19 и 98/19 – исправка), донела

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЗУЦЕ”:
Утврђује се престанак дужности члана Савета Славише
Андрића, услед смрти.
Матија Лазић разрешава се дужности члана Савета.
Бирају се:
Јован Николић, за члана Савета, и
Сашко Живановић, за члана Савета.

Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Бира се Марко Радуновић за члана Већа Градске општине Врачар, почев од 2. септембра 2022. године.
2. Избор се врши на период од четири године односно
до престанка мандата овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-56/2022-VIII/1, 2. септембра 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, с. р.
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Веће Градске општине Врачар, на 34. седници одржаној
2. септембра 2022. године, разматрало је Предлог решења о
постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске
општине Врачар на основу чл. 49. и 56. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18,
113/17 – др. закон, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 36. став
1. тачка 6. Статута Градске општине Врачар („Службени
лист Града Београда” број 77/19), донело

16. септембар 2022.

Даје се сагласност Већу Градске општине Стари град да
предузме неопходне радње и поступке ради намирења дуговања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” према повериоцима наведеним у ставу 1. ове одлуке.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-838/2022, 8. септембра 2022. године
Председник
Душан Петрић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Поставља се Гордана Баста, дипл. правник, за вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар, са
6. септембром 2022. године.
2. Постављење се врши до постављења начелника Управе Градске општине Врачар, а најдуже три месеца од дана
постављења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Врачар
Број 96-58/2022-VIII/4, 2. септембра 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, с. р.

СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду,
на седници одржаној 8. септембра 2022. године, 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), доноси

ОД Л У КУ

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду,
на седници одржаној 8. септембра 2022. године, на основу
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени
лист Града Београда”, број 4/2014 – други пречишћен текст,
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са
одредбама члана 14. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр.
34/19 и 3/20) и члана 20. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији градске општине
Стари град („Службени лист Града Београда”, број 43/19),
доноси

ОДЛУКУ

Констатује се да је Предлог програма инфраструктурног
опремања стадиона ФК „Дорћол”, Савеза спортова Стари
град, Македонска 42, Београд, од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у
градској општини Стари град.
Решење о одобравању Предлога програма из става 1. ове
одлуке и додели средстава за његову реализацију доноси
Веће Градске општине Стари град.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-839/2022, 8. септембра 2022. године
Председник
Душан Петрић, с. р.

О НАМИРЕЊУ ДУГОВАЊА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ
МУШКАТИРОВИЋ” БЕОГРАД
Одобрава се намирење дуговања ЈП СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић”, са седиштем у Београду, Улица Тадеуша
Кошћушка 63, из средстава буџета Градске општине Стари
град, према повериоцима – установама, јавним комуналним и јавним предузећима која обављају делатности од општег интереса и то:
– ЈКП „Београдске електране”, Савски насип број 11,
Београд;
– ЈП ЕПС Огранак „ЕПС Снабдевање”, Макензијева број
37, Београд;
– ЈКП „Водовод и канализација”, Данијелова број 32,
Београд;
– ЈКП „Градска чистоћа”, Мије Ковачевића број 4, Београд;
– ЈП „Ада Циганлија”, Ада Циганлија број 2, Београд;
– Градски завод за јавно здравље, Булевар деспота Стефана 54а, Београд;
– Завод за заштиту споменика културе Града Београда,
Калемегдан, Горњи град број 14, Београд и
– ЈКП „Зеленило – Београд”, Мали Калемегдан број 8,
Београд.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на
седници одржаној 8. септембра 2022. године, по прибављеном мишљењу Већа градске општине, на основу члана 35.
став 1. тачка 25) 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), а у
вези са одредбама члана 29. став 1. тачка 3), чл. 42, 43. и 44.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/018) и
члана 6. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број
27/20), на предлог председника градске општине, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Мења се Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град број 020-

16. септембар 2022.
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4-107/2020 од 9. октобра 2020. године, допуњено Решењем
број 020-4-33/2021 од 21. маја 2021. године и Решењем број
020-4-62/2021 од 21. јуна 2021. године, тако што се у тачки
2. под редним бројем 4. разрешава члан Штаба Александар
Пантелић, представник Црвеног крста Стари град, а именује Невена Живић, представница Црвеног крста Стари град.
У свему осталом Решење број 020-4-107/2020 од 9. октобра 2020. године, са допуном Решења број 020-4-33/2021 од
21. маја 2021. године и број 020-4-62/2021 од 21. јуна 2021.
године, остаје неизмењено.
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-837/2022, 8. септембра 2022. године
Председник
Душан Петрић, с. р.

Савет за прописе Скупштине Градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној 5. септембра 2022. године,
на основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине
Стари град („Службени лист Града Београда”, број 67/22), утврдио је други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих
и постављених лица у органима Градске општине Стари град.
Други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град
обухвата Одлуку о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, број 3/11), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број 62/12), Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама
и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени
лист Града Београда”, број 48/14), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у
органима Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број 51/16), Одлуку о изменама и допуни Одлуке
о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”,
број 102/20), Одлуку о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број 115/20) и Одлуку о измени Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број 67/22).
Други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град
не садржи одредбе којима је утврђено време ступања на снагу измена и допуна Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град објављених у „Службеном листу Града Београда”, бр. 62/21, 48/14, 51/16,
102/20, 115/20 и 67/22 и одредбе којима се овлашћује Савет за прописе Скупштине Градске општине Стари град да утврди
пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град.
У другом пречишћеном тексту врши се пренумерација чланова до које је дошло додавањем нових чланова током допуна основног текста одлуке.

ОДЛУК А
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
(други пречишћен текст)
I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се право на накнаде, трошкове и изгубљену зараду одборника у Скупштини Градске општине
Стари град (у даљем тексту: Скупштина), насталих вршењем одборничке дужности и право на плату, накнаде и друга примања изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град.
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II. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА
Члан 2.
Одборник у Скупштини, чланови сталних радних тела
и чланови повремених радних тела из реда грађана, имају
право на:
– накнаду за присуствовање седницама Скупштине
услед вршења одборничке дужности;
– накнаду трошкова превоза у јавном градском саобраћају ради вршења одборничке дужности;
– накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности ван територије Града Београда;
– накнаду за рад у радним телима и
– друге накнаде утврђене овом одлуком.
Члан 3.
Одборнику у Скупштини припада накнада за присуство
на одржаним седницама Скупштине, у висини од 45% од
основице коју утврђује Административни одбор Народне
скупштине за обрачун плата изабраних лица.
Налог за исплату даје секретар Скупштине, на основу
службене евиденције о присуствовању седницама Скупштине.
Накнада из става 1 овог члана, исплаћује се на терет
средстава буџета, предвиђених за те намене.
Накнада из става 1 овог члана припада одборнику од
дана верификације мандата.
Одборнику који обавља дужност председника одборничке групе, као и одборнику који замењује председника
одборничке групе, припада накнада за рад у висини троструке накнаде из става 1. овог члана, по одржаној седници.
Члан 4.
Члану радног тела из реда одборника или из реда грађана, припада накнада у висини 35% од основице, коју утврђује Административни одбор Народне скупштине за обрачун
плата изабраних лица, за присуство на одржаним седницама
радних тела, о чему се води службена евиденција.
Налог за исплату даје секретар Скупштине, на основу
службене евиденције о присуствовању седницама.
Накнада из става 1 овог члана, исплаћује се на терет
средстава буџета,предвиђених за те намене.
Члан 5.
Накнада за трошкове превоза у јавном градском саобраћају признаје се у висини стварне цене превоза према приложеним картама.
III. ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 6.
Изабрана, именована и постављена лица имају право на:
– плату;
– додатак на плату и
– и друге накнаде и примања предвиђена законом, овом
одлуком и Правилником о платама.
Члан 7.
Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда
грађана (изабрана лица) и које је на сталном раду у Скупштини и због вршења функције, престаје да остварује плату
у предузећу, установи или од самосталне делатности, има
право на плату, у сталном месечном износу.

16. септембар 2022.

Право на плату имају и лица која именује и поставља
Скупштина, председник градске општине и Веће Градске
општине.
Плате се исплаћују два пута месечно тако што се први
део исплаћује до 20. у месецу за текући месец (аконтација),
а други део као коначан обрачун до 5. у наредном месецу за
претходни месец.
Плата се прима и за дане годишњег одмора и за дане
државних празника за које је законом прописано да се не
ради.
Члан 8.
Плате се утврђују на основу:
– основице за обрачун плата (у даљем тексту: основице),
– коефицијента,
– додатака на плату и
– обавеза које се плаћају по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање из плате у складу са законом.
Члан 9.
За утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине, примењују се
коефицијенти и основица утврђени законом и одредбе правилника о платама, који за ове категорије лица и за запослене у Управи Градске општине доноси Веће Градске општине
сходно одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Коефицијенти за обрачун плата изабраних лица износе
највише до коефицијента за обрачун и исплату плате потпредседника Народне скупштине, а коефицијенти за обрачун плата именованих и постављених лица највише до коефицијента за обрачун и исплату плате функционера који
руководи посебном организацијом.
Изабрана лица у Скупштини, која нису на сталном раду,
имају право на накнаду у висини 50% од укупног износа
плате утврђене за функцију коју обављају.
Члан 11.
Изабраним лицима на сталном раду и именованим и
постављеним лицима припада додатак на плату за:
– време проведено у радном односу (минули рад );
– дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена, одређене прописима (прековремени рад);
– рад на дан државног и верског празника;
– дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка
на терену (теренски додатак);
– рад ноћу (између 22 и 6 часова наредног дана) ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из претходног става обрачунава се и
исплаћује у висини утврђеној прописима о раду и правилником о платама.
Члан 12.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и
именованих лица износе:
– председник градске општине
10,50;
– заменик председника градске општине
10,35;
– чланови Већа Градске општине на сталном раду 9,46;
– председник Скупштине Градске општине
10,15 и
– заменик председника Скупштине Градске
општине
9,46.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених
лица износе:
– начелник Управе Градске општине
24,00;
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– заменик начелника Управе Градске општине
– секретар Скупштине
-заменик секретара Скупштине
– локални омбудсман
– заменик локалног омбудсмана
– помоћник председника градске општине

23,80;
23,80;
23,50;
23,50;
23,35 и
23,00.

Члан 13.
Лице коме престане функција на коју је изабрано, постављено или именовано, остварује право на накнаду плате у
складу са законом.
IV. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 14.
Изабрана лица на сталном раду, и именована и постављена лица, имају право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због боловања, стручног оспособљавања и
усавршавања и других случајева одсуствовања са рада утврђених законом и другим прописима.
Висина накнаде из претходног става утврђује се у складу
са законом и правилником о платама.
Члан 15.
Изабрана лица на сталном раду, и именована и постављена лица, имају право на отпремнину и на другa примања, у складу са законом и правилником о платама.
Члан 16.
Одборници, изабрана и именована лица имају право на
накнаду материјалних трошкова насталих у вршењу одборничке или службене дужности ван територије града Београда.
Дневница за службени пут у земљи припада одборнику,
изабраном и именованом лицу када по службеном задатку,
на основу издатог путног налога, треба ван територије града Београда да обави одређени посао за потребе Скупштине, савета и комисије Скупштине чији је члан.
Путни налог за службени пут издаје председник градске
општине или заменик председника градске општине.
Члан 17.
Дневнице за службени пут у земљи обрачунавају се од
часа поласка на службени пут до часа повратка са службеног пута.
Половина дневнице исплаћује се за време од 8 до12 сати,
а цела дневница за време од 12 до 24 сата проведена на службеном путу.
Члан 18.
Изабрана, именована и постављена лица имају право на
накнаду трошкова за дневнице и ноћење на службеном путовању и за употребу сопственог возила у службене сврхе, у
складу са законом, колективним уговором и правилником
о платама.
Накнаде утврђене претходним ставом припадају и одборницима који обављају службени пут за потребе Градске
општине, на основу одлуке надлежног органа, у висини и
под условима као и за изабрана, именована и постављена
лица.
Члан 19.
Накнада за превоз на службеном путовању у земљи одговара висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају од места становања до места где одборник, изабрано
или именовано лице, треба да обави посао.
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Члан 20.
Решење о плати, накнади и осталим примањима функционера, односно изабраних, именованих и постављених
лица доноси орган, односно надлежно радно тело Скупштине које је утврђено статутом или актом Скупштине којим се уређује надлежност, састав и организација радних
тела Скупштине.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
За све што није регулисано одредбама ове одлуке, аналогно ће се примењивати одредбе колективног уговора и
друга акта Скупштине и Управе Градске општине.
Одредбе ове одлуке о накнадама за рад радних тела
Скупштине, аналогно ће се примењивати и за рад радних
тела које образују и други органи Градске општине, осим
ако актом о образовању није другачије одређено. Налог за
исплату накнаде у овом случају даје орган који је образовао
радно тело.
Право на накнаде и друга примања утврђене овом одлуком за одборнике, припадају и члановима радних тела који
нису одборници, и то од дана избора до дана престанка
рада у радном телу.
Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
Савет за прописе Скупштине градске општине
I-01 број 020-818/2022, 5. септембра 2022. године
Председник
Немања Шегрт, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац, на седници
одржаној 26. августа 2022. године, на основу члана 24. тачка
3. Статута Градске општине („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и
члана 102. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 102/16 – пречишћен текст и 121/19), донела је

ОДЛУКУ
1. Доноси се допуна Програма гасификације насеља на
територији градске општине Обреновац донетог Одлуком
Скупштине Градске општине VI-01 бр. 020-101 од 23. новембра 2011. године и VI-01 бр. 020– 35 од 30. априла 2012.
године („Службени лист Града Београда”, бр. 47/11 и 22/12),
којом допуном се предвиђа изградња додатне дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара у насељима и
улицама на територији градске општине Обреновац у укупној дужини од 230 km и изградња корисничких прикључака
од полиетиленских цеви за додатних 500 корисника.
Допуна Програма је саставни део ове одлуке.
2. Учесници у реализацији допуне програма из тачке 1.
ове одлуке су:
– ЈП „Србијагас” из Новог Сада, као инвеститор,
– Предузеће за грађевинарство и инжењеринг ДМ ИНВЕСТ д.о.о. из Смедеревске Паланке, као стратешки партнер и
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– Градска општина Обреновац, као учесник у изградњи.
Међусобна права и обавезе учесника у реализцији допуне програма из тачке 1. ове одлуке регулисаће се анексом II
Уговора о пословно-техничкој сарадњи.
Анекс уговора из става два ове тачке у име Градске општине Обреновац потписаће председник градске општине.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-110, 26. августа 2022. године
Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници
одржаној 26. августа 2022. године, на основу чланoва 46.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана
40. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
Спортско-културни центар „Обреновац” („Службени лист
Града Београда”, број 85/16), донела јe

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Утврђује се да Ивану Јегоровићу, мастер политикологу из Обреновца, престаје функција директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” са 26. августом 2022. године, на основу оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-108, 26. августа 2022. године
Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Скупштина Градске општине Обреновац, на седници одржаној 26. августа 2022. године, на основу члана 52.
а сходно члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачка
25. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 –
исправка) и члана 40. Одлуке о промени Оснивачког акта
Jавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”
из Обреновца („Службени лист Града Београда”, број 85/16),
донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Душан Митровић, дипломирани економиста из Обреновца, за вршиоца дужности директора Jавног
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” из Обреновца на период који не може бити дужи од једне године,
почев од 26. августа 2022. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-109, 26. августа 2022. године
Председник
Милорад Јанковић, с. р.

Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној
31. августа 2022. године, на основу члана 20. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07.... и 111/21 – др. закон), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 154/09, 73/10...
149/20 и 118/21), члана 55. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 58. Пословника Већа
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда, бр. 6/13 и 12/15), уз претходну сагласност Министарства
рударства и енергетике од 30. августа 2022. године, донело је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА
И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Члан 1.
У Правилнику Већа Градске општине Обреновац о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа
и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, VII– 02 бр.
020-3/ 62 од 14. априла 2022. године, члан 6. мења се и гласи:
„Укупно планирана средства које Градска општина Обреновац, заједно са средствима Управе за подстицање и
унапређење енергетске ефикасности, додељује путем јавног
позива бр. JП 2/21 за суфинансирање Програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на
основу јавног позива, ЈП 1/22, износе 40.000.000,00 динара,
од чега је 20.000.000,00 динара определила Градска општина Обреновац, а 20.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог члана 20.000.000,00 динара, од чега је
10.000.000,00 динара определила Градска општина Обреновац, а 10.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Београда.”
Веће Градске општине Обреновац
VII-02 број 020-3/136, 31. августа 2022. године
Председник
Милош Станојевић, с. р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07.... 111/21 – др. закон), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21),
чл. 25. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 154/09, 73/10... 72/19 и 118/21), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РС”, број 12/22), Решења о финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25. фебруара 2022.
године, донетим од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, којим су Градској општини Обреновац додељена средства у износу од 40.000.000,00 динара, а на основу чега ће 20.000.000,00 динара определити ГО Обреновац, а 20.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правилника, Веће Градске општине Обреновац на седници одржаној 31. августа 2022. године,
уз претходну сагласност Министарства рударства и енергетике од 30. августа 2022. године, донело је

П РА ВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА
ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП 1/22
У Правилнику Већа Градске општине Обреновац о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног
позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22, VII– 02 бр.
020-3/ 63 од 14. априла 2022. године, врши се измена у члану 6. ставу 1, тачки 1, подтачки 3, тако што се реч: „4.900.000,00”
замењује речју: „9.900.000,00”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу Града Београда.”
Веће Градске општине Обреновац
VII-02 број 020-3/137, 31. августа 2022. године
Председник
Милош Станојевић, с. р.

ИСПРАВКА
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Ватрослав Лисински”, Београд, које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 78 од 18. августа
2022. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”, БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Ватрослав Лисински”, Београд („Службени лист Града Београда”, број 78/22), у тачки I, у подтачки 7. уместо речи: „Радослав” треба да стоји реч: „Радосав”.
Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2022. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац – – – – – – – – – –
Одлука о окончању ликвидације Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата члана
Савета за младе Скупштине Градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ВРАЧАР
Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар– – – – – –
СТАРИ ГРАД
Одлука о намирењу дуговања ЈП СРПЦ „Милан
Гале Мушкатировић” Београд – – – – – – – – – – – –
Одлука којом се констатује да је Предлог програма инфраструктурног опремања стадиона ФК
„Дорћол” од посебног интереса за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у
градској општини Стари град – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Штаба
за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2
2
2
3
3

3
3
4

4

4
4

Страна
Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град
и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град (пречишћен текст) – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о доношењу Допуне Програма гасификације насеља на територији градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” из Обреновца – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар
„Обреновац” из Обреновца – – – – – – – – – – – – –
Правилник о измени Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа
и станова које се односе на унапређење термичког
омотача, термотехничких инсталација и уградње
соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о измени Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације
стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП
1/22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Ватрослав Лисински”,
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

7
8
8

8

9

9

Број 82 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

16. септембар 2022.

„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

