
На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка 3. Зако-
на о смањењу ризика од катастрофа и управљаљу ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 24. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 52. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), на предлог Град-
ског штаба за ванредне ситуације на територији града Београ-
да са 51. ванредне седнице одржане 3. јула 2020. године, Градо-
начелник града Београда доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Проглашава се ванредна ситуацијa на територији гра-

да Београда, због елементарне непогоде проузроковане ши-
рењем епидемије заразне болести COVID-19, на територији 
града Београда.

2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спро-
вођења превентивних мера заштите безбедности и заштите 
живота и здравља становништва.

3. Обавезује се Градски завод за јавно здравље, Београд, 
као референтна здравствена установа да сачини предлог 
мера у складу са Законом о заштити становништва од за-
разних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) 
и исти достави надлежном министарству и Градском штабу 
за ванредне ситуације, чиме би се спречило ширење заразне 
болести на територији града Београда.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће об-
јављена у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број Г-020-4187/20, 3. јула 2020. године

Градоначелник
Проф. др. Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда, дана 29. јуна 2020. годи-
не, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
159. став 1. Закона о запосленима у јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 24. тач-
ка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
52. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У БИ-

БЛИОТЕЦИ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и си-
стематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић”, 
број 84/1 од 20. априла 2018. године који је донео директор 
19. априла 2018. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 
13. – са једним извршиоцем, што чини укупно 13 радних 
места са 13 извршиoца, финансирају из буџета града Бео-
града. 

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

Градоначелник града Београда
Број 110-4095/20-Г, 29. јуна 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
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