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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 63

10. децембар 2013. године

Цена 220 динара

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 10. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву
(„Службени лист града Београда”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00) и тач. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и
образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. Разрешава се Невенка Петровић дужности градског јавног правобраниоца, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-392/13-С-20, 9. децембра 2013. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и
образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), члана 10. Одлуке о Градском јавном
правобранилаштву („Службени лист града Београда”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. Именује се за градског јавног правобраниоца, на четири године Катарина Жежељ, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-393/13-С-20, 9. децембра 2013. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Број 63 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

10. децембар 2013.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист града Београда”,
бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању
Привременог органа града Београда („Службени гласник
РС”, број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана
18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Инфостан” („Службени лист града Београда”,
бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Разрешава се Радован Драшкић дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска
чистоћа”, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Бојан Милић дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 118-370/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Привремени орган града Београда
Број 118-371/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист града Београда”,
бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању
Привременог органа града Београда („Службени гласник
РС”, број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана
18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Инфостан” („Службени лист града Београда”,
бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Именује се Синиша Лазаревић, мастер инжењер машинства, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, на период од шест месеци.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се Владимир Баћовић, дипломирани правник, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Инфостан”, на период до шест месеци.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 112-380/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Привремени орган града Београда
Број 112-381/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

10. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште
и изградњу Београда („Службени лист града Београда”, бр.
20/94, 18/00, 16/03, 51/08, 60/12 и 10/13), донео је

РЕШЕЊЕ

Број 63 – 3

Привремени орган града Београда на седници одржаној
9. децембра 2013. године, на основу члана 38. став 1. тачка
2. и члана 39. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13),
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” („Службени лист
града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, ЈП
1. Разрешава се Татјана Поповић дужности вршиоца
дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП, са 14. децембром 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-372/13-С-20, 9. децембра 2013. године

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА”, БЕОГРАД
1. Разрешава се Александар Стаменковић дужности директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-373/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 11. Одлуке о оснивању јавног предузћа за грађевинско земљиште
и изградњу Београда („Службени лист града Београда”, бр.
20/94, 18/00, 16/03, 51/08, 60/12 и 10/13), донео је

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број
100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење,
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” („Службени лист
града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, ЈП

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА”, БЕОГРАД

1. Именује се Срђан Милановић, архитекта, за вршиоца
дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда, ЈП, на период до шест месеци, почев од
15. децембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се Жарко Шормаз, дипломирани економиста, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд, на период до шест месеци.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 112-382/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Привремени орган града Београда
Број 112-383/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

Број 63 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број
100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 22. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд
(„Службени лист града Београда”, бр. 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

10. децембар 2013.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
9. децембра 2013. године, на основу члана 38. став 1. тачка
2. и члана 39. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању
Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13),
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” („Службени лист града
Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Бобан Ковачевић дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд, због
подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Цвијо Бабић дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 118-374/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Привремени орган града Београда
Број 118-375/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број
100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 22. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд
(„Службени лист града Београда”, бр. 10/13 и 54/13), донео је

Привремени орган града Београда на седници одржаној 9. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”,
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд („Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС”, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, БЕОГРАД

1. Именује се Андрија Чупковић, дипломирани инжењер
саобраћаја, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд, на период до шест месеци.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се Светозар Веселиновић, дипломирани
грађевински инжењер, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд, на период до шест месеци.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 112-384/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Привремени орган града Београда
Број 112-385/13-С-20, 9. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Председник
Синиша Мали, с.р.

10. децембар 2013.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној
10. децембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине
града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
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натор у Кабинету председника Скупштине града, за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
2. Овим решењем ставља се ван снаге Решење Привременог органа града Београда број 020-39/13-С-20 од 22. новембра 2013. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 020-449/13-С-20, 10. децембра 2013. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

1. Одређује се Ирена Љубомировић Иванковић, дипломирани правник, самостални стручни сарадник – коорди-

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД
Савет за прописе Скупштине градске општине Стари
град у Београду, на седници од 6. децембра 2013. године, на
основу члана 18. Пословника Скупштине („Службени лист
града Београда”, број 9/11), утврдио је Пречишћени текст
Одлуке о употреби грба и заставе градске општине Стари
град, који садржи одредбе Одлуке о употреби грба и заставе градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 56/09, без прелазних и завршних одредби), и
Измене и допуне Одлуке о употреби грба и заставе градске
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број
43/13, без одредби члана 4. Измена).

ОД Л У КА
O УПОТРЕБИ ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се употреба и заштита грба и
заставе градске општине Стари град.
Члан 2.
Грб и застава градске општине Стари град изражавају и
представљају припадност градској општини Стари град и
симболи су свих грађана градске општине Стари град.
Члан 3.
Грб и застава градске општине Стари град могу се употребљавати само у облику, садржини и на начин предвиђен
статутом градске општине Стари град и овом одлуком.
Грб и застава градске општине Стари град могу се употребљавати само уз државне симболе.
Члан 4.
Грб и застава градске општине Стари град не могу се
употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел нити као било који други знак за обележавање робе или
услуга.
Грб и застава градске општине Стари град не смеју да се
употребљавају ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

Грб и застава градске општине Стари град, у којима су
измењени поједини елементи али својим изгледом асоцирају на грб и заставу градске општине Стари град, не смеју
да се користе.
Грб и застава градске општине Стари град морају да
буду репрезентативни и не смеју да се употребљавају непримерено, недолично, односно на начин који вређа јавни
морал и достојанство грађана.
II. ГРБ И ЗАСТАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Члан 5.
Изглед и садржина грба и заставе градске општине
Стари град утврђени су статутом градске општине Стари
град.
Грб и застава градске општине Стари град (у даљем
тексту: грб и застава градске општине), имају свој графички еталон (изворник), израђен на основу описа (блазона) утврђеним статутом градске општине.
Еталон (изворник) грба и заставе градске општине чува
се у архиви градске општине.
Грб градске општине употребљава се у две свечане верзије: као Средњи грб и као Велики грб.
III. УПОТРЕБА И ЗАШТИТА ГРБА И ЗАСТАВЕ
1. Службена употреба грба
Члан 6.
Средњи грб градске општине је у употреби: као ознака и
симбол Скупштине градске општине, председника градске
општине, заменика председника градске општине, председника Скупштине градске општине, заменика председника
Скупштине градске општине, Већа градске општине и Управе градске општине, за обележавање службених просторија и у службеној употреби.
Члан 7.
Велики свечани грб градске општине је у употреби као
ознака и симбол општине Стари град на згради градске
општине Стари град, службеним просторијама председника градске општине, заменика председника градске општине и чланова Већа, и у посебно свечаним приликама када се
истиче значај и традиција градске општине.
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Члан 8.
Грб градске општине утискује се, односно штампа на
повељама, дипломама и другим признањима које додељује
градска општина.
Грб се утискује, односно штампа на предметима који се
дају у репрезентативне сврхе, као и на меморандуму, одборничкој легитимацији, коверти, званичној позивници и честитки, визиткарти и сл.

Члан 13.
Грб градске општине, само службено у функцији представљања градске општине и њених органа, могу без посебне дозволе у складу са овом одлуком да користе Скупштина
градске општине, Веће градске општине, председник и заменик председника градске општине, председник и заменик
председника Скупштине градске општине, Управа градске
општине и јавна предузећа чији је градска општина оснивач.

Члан 9.
Грб градске општине може се користити као ознака на
службеној одећи запослених у Управи градске општине, као
и на службеним возилима која се користе у органима градске општине.

Члан 14.
Употреба грба градске општине у уметничком стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе је слободна, под условом да се не противи јавном поретку, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој пракси и традицији и да не
руши углед и значај градске општине Стари град.

Члан 9а
За службену употребу грб градске општине може се употребљавати са ћириличним лoготипом СТАРИ ГРАД испод
кога се налази и званична интернет адреса www.starigrad.
org.rs (за уобичајену употребу, за све намене) и са латиничним логотипом STARI GRAD, испод кога се налази и
званична интернет адреса www.starigrad.org.rs (за протоколарне комуникације и др.), у складу са актом Већа градске
општине.
Члан 10.
О начину службене употребе грба Веће градске општине
може у складу са овом одлуком доносити општа, односно
појединачна акта.
2. Употреба грба по одобрењу
Члан 11.
Правном лицу, као и предузетнику са седиштем на територији градске општине Стари град, изузетно се може одобрити да грб градске општине употребе као украс, као део
незаштићеног знака или у комерцијалне сврхе.
Веће градске општине доноси акт о одобрењу за употребу грба и начину коришћења, на писани захтев субјеката из
претходног става.
Уз захтев се прилаже документација са описом и наменом коришћења за коју се тражи одобрење.
Акт о одобрењу за употребу грба садржи услове са наменом и рок за коришћење грба градске општине и друге посебне услове уколико то одговара намени употребе
грба.
Субјекти којима је одобрена употреба грба дужни су да
обезбеде доличан изглед украса, незаштићеног знака, односно предмета који се користе у комерцијалне сврхе.
Веће градске општине може укинути одобрење за употребу грба ако се корисник одобрења не придржава утврђених услова и ако својим коришћењем грба при пословању
или иступању у јавности руши углед и значај градске
општине Стари град, односно ако се не стара о доличном
изгледу украса, незаштићеног знака, односно предмета који
се користе у комерцијалне сврхе.
Члан 12.
Употреба грба у комерцијалне или маркетиншке сврхе,
регулише се уговором о међусобним правима и обавезама
са корисником одобрења, као и висина накнаде која припада градској општини.

3. Употреба заставе
Члан 15.
Застава градске општине истиче се:
– на згради Управе градске општине и просторијама ван
седишта Управе,
– на згради јавних предузећа чији је оснивач градска
општина Стари град,
– на другим местима приликом међуопштинских
(међуградских) сусрета, такмичења и других скупова (културних, научних, спортских и сл.) на којима градска општина Стари град учествује или је репрезентована, у складу са
правилима и праксом одржавања таквих сусрета и скупова,
– приликом прослава, свечаности и културних и других
манифестација од значаја за градску општину и у другим
приликама ако употреба заставе није у супротности са одредбама ове одлуке.
Застава градске општине стално је постављена у службеним просторијама председника, начелника Управе и у
свечаној сали Скупштине градске општине.
Члан 16.
Застава градске општине не сме бити постављена тако
да додирује тло, нити као подлога, простирка, завеса, подметач и сл.
Заставом се не могу прекривати возила и други предмети, нити украшавати столови за седнице или говорнице,
осим у форми стоне заставице.
Кад се застава истиче на говорници, може се поставити
на копљу са десне стране говорника или зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања.
Застава градске општине не сме се употребљавати као
апликација нити на начин који вређа јавни морал и достојанство грађана.
IV. НАДЗОР
Члан 17.
О спровођењу ове одлуке стара се организациона јединица за финансијске и заједничке послове, а надзор над
спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Управе градске општине у којој се обављају комунални послови и послови комуналне инспекције.
Комунални инспектор овлашћен је да, уколико утврди да
се грб и застава градске општине користе супротно одредбама ове одлуке, односно, уколико се употребом грба и заставе
вређа јавни морал, решењем забрани употребу грба и заставе
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градске општине и наложи уклањање са објеката и предмета
на којима су истакнути и, по потреби, предузме друге мере.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се
за прекршај правно лице ако:
– користи грб и заставу градске општине супротно члану 3. одлуке;
– користи грб и заставу градске општине супротно члану 4. одлуке;
– користи грб и заставу градске општине супротно члану 14. одлуке;
– користи грб градске општине без одобрења (члан 11.
ст. 1. и 2.) или супротно одобрењу (члан 11, став 4);
– користи грб супротно одредби члана 11. став 5;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном у износу од 250 до 25.000 динара и одговорно лице у
правном лицу.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 250 до 25.000 динара.
Члан 19.
За прекршај из члана 18. ове одлуке може се на лицу
места наплатити мандатна казна у износу од 10.000 динара
за правно лице и предузетника, односно износ од 2.500 динара за одговорно лице у правном лицу, и физичко лице.
Члан 20.
Пречишћен текст одлуке објавити у „Службеном листу
града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
Савет за прописе
I-01 број 06-148/13, 6. децембра 2013. године
Председник
Боба Илић, с.р.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о разрешењу градског јавног правобраниоца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању градског јавног правобраниоца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан” – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан” – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
2
2
2
2
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за уређење, коришћење и
одржавање „Ада Циганлија”, Београд – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и
паркиралишта „Паркинг сервис” Београд – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и
паркиралишта „Паркинг сервис” Београд – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд – – – – – – – – – – –
Решење о одређивању овлашћеног лица за
поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја – – – – – – – – – – – – – –

3
4
4
4
4
5

Акти градских општина
3
3

СТАРИ ГРАД
Одлука о употреби грба и заставе градске
општине Стари град (пречишћен текст) – – – – – –

5

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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