
Број: 020-917/21-С 

  

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. новембра 2021. 

године, на основу члана 38. став 1 Закона о главном граду („Службени гласник 

РС“, бр 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. тачка 7) 

и члану 68. став 1. Статута 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), донела је 

 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени лист града 

Београда“, 126/2016, 2/2017, 36/2017, 92/2018, 103/2018, 109/2018, 119/2018, 

26/2019, 60/2019, 85/2019, 101/2019, 71/2021, 94/2021), у члану 45. став 1. после 

речи: „планирање и развој енергетике на територији града;“ додају се речи: 

„прикупљање потреба и реализацију пројеката од значаја за област 

електроенергетике из надлежности Града; срповођење поступака јавних набавки 

у области електроенергетике из надлежности Града.“ 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 2. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, Секретаријат за енергетику наставља 

са радом са делокругом утврђеним овом одлуком. 

 

Члан 3. 

 

 Акт о организацији и систематизацији радних места у Градској управи 

ускладиће се са одредбама ове одлуке, којим је утврђен делокруг 

организационих јединица Градске управе из чл. 1 ове одлуке, у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу акта из члана 1. ове одлуке. 

 Запослени у организационим јединицама Градске управе из чл. 1 ове 

одлуке настављају са радом на досадашњим пословима до распоређивања од 

стране начелника Градске управе. 
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      Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном 

листу града Београда“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 
Број: 020-917/21-С – 29. новембар 2021. године 

 

 

 

 

Доставити: 

- Секретаријату за управу 

- Секретаријату за послове начелника Градске управе 

- Секретаријату за енергетику 

- Службеном листу града Београда 

- Писарници 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Никодијевић,с.р. 

 

 

 

 


