
Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 9. став 4. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службени гласник РС”, бр. 36/91 – 115/05) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о правима у социјалној заштити Београда 

(„Службени лист града Београда” бр. 23/05, 4/07 и 61/09), у 
члану 2, став 2, после тачке 2. додаје се нова тачка која гласи:

„3.социјално становање у заштићеним условима.”
Члан 2.

У члану 3. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана право на социјално 

становање у заштићеним условима могу остварити избе-
глице и интерно расељена лица која имају боравиште на те-
риторији града Београда.”

Члан 3.
После члана 32и додаје се нови одељак: „3. Социјално 

становање у заштићеним условима” са члановима који гласе:
„Члан 32ј

Социјално становање у заштићеним условима је вид 
отвореног облика социјалне заштите који се реализује у 
објектима и становима одређеним за ову намену.

Члан 32к
Право на социјално становање у заштићеним услови-

ма остварују социјално угрожени, стамбено необезбеђени 
појединци и породице са пребивалиштем на територији 
града Београда, као и избеглице и интерно расељена лица 
смештена у колективним центрима или другим видовима 
смештаја са боравиштем на територији града Београда, чији 
приходи по члану породице не прелазе износ нивоа со-
цијалне сигурности за једночлану породицу по прописима 
из социјалне заштите.

Право на социјално становање у заштићеним условима 
остварују појединци из породице из става 1. овог члана ако 
испуњавају и један од следећих услова:

– да су старији од 65 година, способни за самостални 
живот;

– да члан породичног домаћинста има утврђену инва-
лидност од 80% – 100% по прописима о пензијском инва-
лидском осигурању;

– да је члан породичног домаћинства дете ометено у 
развоју са признатим правом на додатак за туђу негу и по-
моћ по прописима из социјалне заштите.

Члан 32л
Појединцу, односно породици која оствари право на со-

цијално становање у заштићеним условима (у даљем текс-
ту: корисник права), обезбеђује се:

– становање у становима намењеним за овај облик заш-
тите;

– посебна подршка и одговарајући облици помоћи у 
самосталном живљењу који се реализују кроз активности 
Градског центра за социјални рад и домаћина објекта.

Члан 32љ
Град Београд обезбеђује објекте за остваривање права на 

социјално становање у заштићеним условима, у складу са 
могућностима.

Објекти и станови у тим објектима за остваривање овог 
облика заштите су у државној својини, а носилац права ко-
ришћења је град Београд.

Корисници права не могу стећи право својине на стано-
вима које користе.

Члан 32м
Средства за текуће и инвестиционо одржавање објека-

та и средства за инвестиционо одржавање станова из члана 
32љ обезбеђују се у буџету града Београда.

Члан 32н
Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и 

друге комуналне услуге и накнаде) као и трошкове текућег 
одржавања станова сносе корисници права сопственим 
средствима.

Изузетно од става 1. овог члана, град Београд у завис-
ности од укупног прихода корисника права, сноси трошко-
ве из става 1. овог члана у целини или делимично у складу 
са нормативима и стандардима трошкова који се утврђују 
посебним актом који доноси градоначелник града Београда.

Члан 32њ
Објекат за социјално становање у заштићеним условима 

има домаћина.
Домаћин објекта је радно способно лице које је истовре-

мено и корисник права социјалног становања у том објекту.
Домаћин пружа помоћ и подршку корисницима у објек-

ту у складу са њиховим потребама, у сталном је контакту 
са Градским центром за социјални рад ради информисања о 
проблемима и потребама корисника и врши друге послове 
одређене уговором који закључује са Градским центром за 
социјални рад.
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Домаћина објекта одређује Градски центар за социјални 
рад по претходно прибављеној сагласности тог лица.

Рад домаћина објекта надзире и координира Градски 
центар за социјални рад.

Међусобна права и обавезе домаћина и Градског центра 
за социјални рад ближе се утврђују уговором из става 3. 
овог члана.

Члан 32о
Домаћин објекта има право на накнаду за рад.
Накнада за рад исплаћује се месечно из средстава буџе-

та града у висини износа социјалне сигурности за поро-
дицу од четири члана, утврђеном решењем министарства 
надлежног за послове социјалне заштите, увећане за износ 
доприноса  за пензијско и инвалидско осигурање.

Члан 32п
О праву на социјално становање у заштићеним услови-

ма одлучује решењем Градски центар за социјални рад на 
предлог Комисије за утврђивање редоследа лица за оства-
ривање права на социјално становање, коју образује градо-
начелник града Београда.

Решењем о образовању Комисије из става 1. овог члана, 
одређује се број, састав и мандат чланова као и задаци Ко-
мисије.

Комисија спроводи поступак и утврђује редослед лица 
за остваривање права према критеријумима и мерилима 
утврђеним актом који доноси градоначелник града Београда.

Члан 32р
На основу решења из члана 32п ове одлуке, град Београд 

и корисник права закључују уговор о међусобним правима 
и обавезама у вези са становањем.

Уговор из става 1. овог члана потписује градоначелник 
или лице које он овласти.

Члан 32с
Право на социјално становање у заштићеним условима 

престаје ако:
– корисник права престане да испуњава услове утврђене 

овом одлуком за остваривање права;
– корисник права или члан његовог породичног до-

маћинства реши стамбену потребу на други начин.
Решењем о престанку права на социјално становање у 

заштићеним условима утврђује се рок за примопредају ста-
на и отказни рок за раскид уговора из члана 32р ове одлуке 
који не може бити краћи од 60 дана.”

Члан 4.
У члану 36а, у ставу 2., после речи: „посебних облика со-

цијалне заштите” ставља се зарез и додају речи: „осим со-
цијалног становања у заштићеним условима.”

Члан 5.
Градоначелник града Београда донеће акт из члана 32н 

ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Градоначелник града Београда донеће акт из члана 32п став 
3. у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Градоначелник града Београда образоваће Комисију за 
утврђивање редоследа лица за остваривање права на со-
цијално становање у заштићеним условима, у року од 30 
дана од дана ступања на снагу акта из става 2. овог члана.

Члан 6.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града Бе-

ограда да утврди пречишћен текст ове одлуке.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2011. године.

Скупштина града Београда
Број 5-762/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 109. Пословника Скупштине града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА ИЗГРАЂЕНИМ ПРЕМА 

ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ 1.100 СТАНОВА У БЕОГРАДУ 
Члан 1.

У Одлуци о условима и начину располагања стано-
вима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 ста-
нова у Београду („Службени лист града Београда”, 
бр. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10 и 16/10), у члану 36. 
став 1. алинеја осма брише се.

Члан 2.
У члану 38. став 1. алинеја друга, број: „100” замењује се 

бројем: „110”.
Члан 3.

У члану 39. став 1. уводна реченица мења се и гласи:
„Инвалидност се вреднује до 120 бодова”.
У истом члану и ставу, у алинеји првој, број: „150” за-

мењује се бројем: „120”.

Члан 4.
У члану 43. став 1. број: „120” замењује се бројем: „40”.
У истом члану, у ставу 2, реч: „три” замењује се речју: 

„један”.
Члан 5.

Члан 44. брише се.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 452−763/10−С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
33. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
61/05 и 107/09) и члана 31. тачка 15. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗГРАДЊЕ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ОКВИРУ ПРОЈЕ-

КТА: „МОСТ НА САВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ / Б”

Члан 1.
Град Београд задужиће се код Европске инвестиционе 

банке за финансирање изградње прилазних путева у оквиру 
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пројекта: „Мост на Сави и прилазни путеви / Б”, специфи-
цирано у прилогу А.1 уговора (у даљем тексту: пројекат).

Град Београд ће закључити Уговор о зајму са Европском 
инвестиционом банком у износу од 90.000.000 евра. 

Члан 2.
Износ од 90.000.000 евра исплаћиваће се у највише 10 

транши, с тим што је крајњи рок за располагање зајмом 31. 
децембар 2014. године, а у појединачним износима који не 
могу бити мањи од 5.000.000 евра.

На основу захтева за исплату транше, Европска инвес-
тициона банка ће граду Београду достављати обавештење 
о исплати са износом транше, заказаним датумом испла-
те, основицом каматне стопе за траншу, првим датумом 
плаћања камате и динамиком плаћања камате, условима 
отплате главнице, првим и последњим датумом за отплату 
главнице, важећим датумима плаћања, датумом каматне 
ревизије/конверзије уколико се врши, за траншу са фикс-
ном каматном стопом, фиксну каматну стопу, а за траншу 
са пливајућом каматном стопом, маржу (спред).

Члан 3.
Фиксна каматна стопа и марже (спредови) важиће за пе-

риоде који неће трајати дуже од четири године, или, уколи-
ко се у том периоду не отплати главница, не мање од три 
године. Захтевом за исплату транше град Београд наводи 
каматну стопу фиксну или пливајућу.

Члан 4.
Период отплате транше не може бити краћи од четири 

године нити дужи од 25 година.
Отплата транше почеће најкасније по истеку периода од 

пет година.
Члан 5.

Град Београд ће, приликом доношења одлука о буџе-
ту града Београда, обезбедити средства за благовремено и 
уредно измирење обавеза по Уговору о зајму.

Члан 6.
Град Београд се обавезује да лицитациони поступак који 

се односи на куповину опреме, обезбеђивање услуга и нару-
чивање радова везаних за пројекат, спроводи на начин од-
говарајући за Европску инвестициону банку.

Члан 7.
Град Београд се обавезује да, до коначног измирења оба-

веза по зајму, осигура све радове и имовину која је садржа-
на у пројекту.

Члан 8.
Град Београд ће, до коначног измирења обавеза по зајму, 

обезбедити да се сви радови и имовина садржани у пројек-
ту одржавају, поправљају, да се врши ремонт и обнављање.

Члан 9.
Град Београд ће обезбедити Европској инвестиционој 

банци све финансијске и друге извештаје у форми и роко-
вима сагласно одредбама уговора који ће бити закључен.

Члан 10.
Сви спорови који настану у вези са уговором о зајму 

решаваће се пред Судом Tribunal d'Arrondissement de et à 
Luхembourg, а по законима Великог војводства Луксембурга.

Члан 11.
Овлашћује се градоначелник града Београда Драган 

Ђилас да у име града Београда потпише уговор о зајму са 
Европском инвестиционом банком.

Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-760/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
33. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
61/05 и 107/09) и члана 31. тачка 15. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРА-
ДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИО-

НИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
У Одлуци о задужењу града Београда за финансирање 

инвестиционих пројеката („Службени лист града Београда”, 
број 60/09), у члану 1. после алинеје 6. додају се нове алинеје 
које гласе:

„– Стамбени објекат, блок 1.6 у насељу Камендин у Зему-
ну (18.262 m²)

– Стамбено пословни објекат на ГП-1, у блоку 2.5 у на-
сељу Камендин у Земуну (14.409 m²)

– Стамбено пословни објекат на ГП-2, у блоку 2.5 у на-
сељу Камендин у Земуну (14.409 m²)

– Партерно уређење простора са инфраструктуром и 
саобраћајницама у оквиру комплекса западно од улице Др 
Ивана Рибара.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 4-761/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
ИЗМЕЂУ СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА „ЦР-
ВЕНА ЗВЕЗДА”, УЛИЦА: БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ВЕЉКА 
ЛУКИЋА КУРЈАКА, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, РАС-
КРСНИЦЕ „АУТОКОМАНДА”,  ДР МИЛУТИНА ИВКО-
ВИЋА И ПЛАНИРАНОГ ПРОДУЖЕТКА ДИНАРСКЕ 

УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између Спортског комплекса стадиона „Црвена звезда”, 
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улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара 
ослобођења, Раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ив-
ковића и планираног продужетка Динарске улице, градска 
општина Савски венац (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефини-

сање јавног интереса, стварање планских могућности за 
унапређење коришћења постојећих и изградњу нових садр-
жаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре 
за постојећу и планирану изградњу и очување и побољ-
шање услова животне средине.

Члан 3.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део 

територије градске општине Савски венац, између Спорт-
ског комплекса стадиона „Црвена звезда”, улица: Бањич-
ки венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, 
Раскрснице „Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и пла-
нираног продужетка Динарске улице, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 9,6 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и осталих јавних површина, грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, во-
доводну, енергетску, и другу комуналну инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, 
економску анализу и процену улагања из јавног сектора и 
графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверева се Јавном 

урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београ-
да”, Палмотићева 30, који је дужан да нацрт плана изради у 
року од девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци 
о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 
јавног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Савски 
венац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
шест примерака копија у аналогном  и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” 
и градске општине Савски венац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Савски венац.

Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

припремању регулационог плана блока између улица: Буле-
вара Југословенске армије (Булевар ослобођења), Лужичке 
Бањички венац, Љутице Богдана, Др Милутина Ивковића 
и Раскрснице „Аутокоманда” – комплекс стадиона „Црвена 
звезда”, на општини Савски венац („Службени лист града 
Београда”, број 07/03).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-764/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА, 
БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ЗВЕЧАНСКЕ, БУЛЕВАРА 
МИРА, УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА МИРА И БУЛЕВА-
РА ОСЛОБОЂЕЊА, ХУМСКЕ И ДИНАРСКЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између улица: Др Милутина Ивковића, Булевара осло-
бођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара 
мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска 
општина Савски венац (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефини-

сање јавног интереса, стварање планских могућности за 
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унапређење коришћења постојећих и изградњу нових садр-
жаја, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре 
за постојећу и планирану изградњу и очување и побољ-
шање услова животне средине.

Члан 3.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део 

територије градске општине Савски венац, између улица: 
Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, 
Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ос-
лобођења, Хумске и Динарске, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 21,1 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и осталих јавних површина, грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, во-
доводну, енергетску и другу комуналну инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, 
економску анализу и процену улагања из јавног сектора и 
графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверева се преду-

зећу Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, 
Захумска бр. 34 (на основу извршених послова по Анексу 
генералног уговора XXV број 4168/96000-II-1 од 12. фебру-
ара 2004. године, склопљеног између Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈУП Урбанистички завод 
Београда и Центра за планирање урбаног развоја – ЦЕП), 
који је дужан да нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци 
о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 
јавног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативним гласилима градске општине Сав-
ски венац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 

који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
шест примерака копија у аналогном  и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” 
и градске општине Савски венац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градске општине 
Савски венац.

Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Закљу-

чак о приступању изради регулационог плана дела централ-
не зоне – просторна целина између улица: Др Милутина 
Ивковића, Булевара ЈА, Звечанске, Булевара мира и улице 
између Булевара мира и Булевара ЈА („Службени лист града 
Београда”, број 4/03).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-765/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА: ХЕРОЈА МИЛАНА ТЕПИЋА, БУЛЕВАРА МИРА, 
ЉУТИЦЕ БОГДАНА, ДРАГОРСКЕ И СОКОБАЊСКЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације компле-

кса Клиничко-олничког центра између улица: Хероја Ми-
лана Тепића, Булевара мира, Љутице Богдана, Драгорске и 
Сокобањске, градска општина Савски Венац  (у даљем текс-
ту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

јавног интереса, стварање планског основа за унапређење 
урбанистичких решења датих Регулационим планом прос-
торне целине Дедиње („Службени лист града Београда”, 
број 1/00), преиспитивање решења у оквиру специјализова-
ног здравственог центра везано за дефинисање комплекса 
појединачних функционалних целина; провера постојећих 
капацитета и испитивање могућности повећања истих, 
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стварање услова за осавремењавање и боље функциони-
сање здравственог центра, у складу са условљеностима да-
тим Генералним планом Београда 2021. („Службени  лист 
града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Члан 3.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део 

блока 8 просторне целине Бањички венац Регулационог 
плана просторне целине Дедиње („Службени лист града Бе-
ограда”, број 1/00), комплекс Клиничко-болничког центра 
између улица Хероја Милана Тепића, Булевара мира, Љути-
це Богдана, Драгорске и Сокобањске, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 8,5 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84. 

Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци 
о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању 
јавног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Савски 
венац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 

примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
шест примерака копија у аналогном  и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод Београ-
да” и градске општине Савски венац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Савски венац.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 350-766/10-С, 11. новембра 2010. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОД-
РУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРУЖНИ ПУТ – ПАДИНА, 
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА, ТРОГИРСКЕ И ИГЊАТА ЈОБА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 
између улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Тро-
гирске и Игњата Јоба, градска општина Вождовац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање 

решења датих Детаљним урбанистичким планом стамбеног 
комплекса између насеља северно од Медаковићеве улице, 
Мокролушке и улице Нова 1-I („Службени лист града Бео-
града”, бр. 137/76,18/83 и 24/85), у складу са условљеностима 
датим Генералним урбанистичким планом Београда 2021. 
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09), дефинисање јавног интереса, стварање планских мо-
гућности за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капа-
цитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу. 

Члан 3.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је блок 

између улица: Кружни пут – Падина, Војислава Илића, Тро-
гирске и Игњата Јоба, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 3,7 hа.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
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линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30 
(складу са уговором закљученим са предузећем Авицена 
инвест д.о.о, Београд, Булевар М. Пупина бр. 6, бр. 021-
3157/10 од 6. октобра 2010. године) који је дужан да нацрт 
плана изради у року од девет месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Авицена инвест” д.о.о, Београд, Булевар М. 
Пупина бр. 6

Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида огласиће се у дневним средствима информисања 
и у информативном гласилу градске општине Вождовац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Вождовац.

Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства животне средине и просторног планирања и шест 
примерака копија у аналогном  и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Вождовац.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-767/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу члана 46. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГАСИ-
ФИКАЦИЈЕ ДЕЛОВА НАСЕЉА ДУШАНОВАЦ, БРАЋЕ 
ЈЕРКОВИЋ И МЕДАКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гасифи-

кације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Меда-
ковић, градска општина Вождовац (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање усло-

ва за изградњу дистрибутивне мреже и објеката гасоводне 
инфраструктуре.

Члан 3.
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део те-

риторије градске општине Вождовац, између улица: Мишка 
Јовановића, Љубе Ковачевића, Бакарске, Лисјачке, Букович-
ке, Витановачке, Браће Јерковића, Дарвинове, Кумодрашке, 
Мештровићеве, Димитрија Маринковића, Ђорђа Андреје-
вића Куна,  Јована Бијелића, Заплањске, Игњата Јоба, Ха-
нибала Луцића, Медаковићеве, Мокролушке, Топлице Ми-
лана, Војводе Баћевића и Стевана Првовенчаног. Границом 
плана је обухваћен простор величине око 107 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе линије 
улица и осталих јавних површина, грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе 
коте улица и осталих јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, водоводну, енер-
гетску и другу комуналну инфраструктуру, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора и графички део.

План детаљне регулације може по потреби да се доно-
си фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће се 
целине – фазе које је могуће даље самостално плански раз-
рађивати.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-

зећу ЈУП „Урбанистички завод Београда” из Београда, Пал-
мотићева 30. Обрађивач је дужан да нацрт плана изради у 
року од 24 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Домингас” из Београда, ул. Пере Ћетко-
вића 8.
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Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на  на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информисања 
и у информативном гласилу градске општине Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Вождовац.

Члан 9.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове и Републичког геодетског завода и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
животне средине и просторног планирања и седам при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по 
две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, предузећа 
„Домингас” и градске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Вождовац.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-768/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 29. Закона о комунал-
ној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИ-

ТУЖБИ НА РАД КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

1. Образује се Комисија за решавање притужби на рад 
комуналних полицајаца, у саставу:

председник:
– Ивица Корен, одборник Скупштине града Београда, 
чланови:
– Радмило Предојевић, одборник Скупштине града Бе-

ограда,
– мр Мирослав Рајлић, одборник Скупштине града Бе-

ограда,
– Горјана Обреновић, начелник Комуналне полиције 

Градске управе града Београда
– Горан Милинковић, представник Полицијске управе 

за град Београд,

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

Скупштина града Београда
Број 020-728/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешава се дужности члана Градске изборне коми-
сије, на лични захтев, 

– Весна Гојковић-Милин.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 
Скупштина града Београда

Број 118-729/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именује се за члана Градске изборне комисије,
– Александар Тодоровић, на предлог Демократске стран-

ке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 
Скупштина града Београда

Број 112-730/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бранко Ћопић”, Београд, ул. Партизанска 
број 73, на лични захтев, 

– Биљана Петревски.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-741/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Цвијић”, Београд, ул. Данила Илића 
број 1,

– Маја Филиповић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-743/10-С, 11. новембра 2010. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Љуба Ненадовић”, Београд, ул. Аце Јоксимо-
вића број 25,

– Драгана Јанићијевић,
– Зоран Аничић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-745/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Уједињене нације”, Београд, ул. Борова број 8,

– Жељко Малић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-747/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, ул. Булевар војводе Бојо-
вића број 2, на лични захтев,

– Сузана Каличанин.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-749/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Средње техничке ПТТ школе, ул. Здравка Челара број 16,

– Силвана Дубак.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-751/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Треће београдске гимназије, Београд, ул. Његошева број 15,

– Деа Лукић,
– Данијела Јовановић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-753/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бранко Ћопић”, Београд, ул. Партизанска број 73,

– Слободан Илић, професионално војно лице.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-742/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Цвијић”, Београд, ул. Данила Илића број 1,

– Маријана Тошић, професор српског језика.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-744/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Љуба Ненадовић”, Београд, ул. Аце Јоксимовића број 25,

– Мирјана Ивковић-Вукић, наставник разредне наставе,
– Жељко Малић, економиста.

2, Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-746/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Уједињене нације”, Београд, ул. Борова број 8,

– Зоран Аничић, инжењер информатике.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-748/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број 2, 

– Зоран Старчевић, војни пилот.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-750/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Средње 
техничке ПТТ школе, Београд, ул. Здравка Челара број 16, 

– Братислава Стевановић-Ђоровић, наставник.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-752/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Треће бео-

градске гимназије Београд, ул. Његошева број 15, 
– Радмила Велимировић-Шмигић, менаџер за односе са 

јавношћу,
– Србијанка Арсеновски, дипл. правник. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-754/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, СРЕМЧИЦА, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Сремчица, Београд, на време од 4 године, 
почев од 29. новембра 2010. године, и то:

– Мирјана Богдановић, наставник разредне наставе,
– Нада Кукило, наставник енглеског језика,
– Марко Пејовић, наставник историје,
– Ненад Петровић, инжењер екологије,
– Саша Костић, војно лице,
– Оливера Шекуларац-Пјевић, финансијски менаџер,
– Звездан Брадић, службеник,
– Милена Исаиловски, дипл. правник,
– Јована Николић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-755/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО 

РАМАДАНОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Школе за уче-
нике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, Земун, ул. Цара 
Душана број 143, на време од четири године, почев од 13. 
децембра 2010. године, и то:

– Бојана Пановски, дипл. дефектолог–тифлолог,
– Горан Стојановић, дипл. физичар,
– Далибор Шипка, дипл. дефектолог-тифлолог,
– Снежана Вићевић, економски техничар,
– Весна Раковић, грађевински техничар,
– Жељка Будимић, медицинска сестра,
– Ђурђица Даутовић, научно-наставни радник,
– Савка Нешић, дипл. правник,
– Ђорђе Гавриловић, професор.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-756/10-С, 11. новембра 2010. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „КОЛУБАРА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Колубара”, Лазаревац, ул. Раце Терзића број 6, на 
време од четири године, почев од 29. новембра 2010. године, 
и то:

– Мира Јевтић, професор српског језика и књижевности,
– Драган Милићевић, дипл. инжењер рударства,
– Драган Ђорђевић, професор физичког васпитања,
– Миле Ранковић, дипл. инжењер производног менаџ-

мента,
– Весна Митровић, рударски техничар,
– Драгана Бранковић, машински техничар,
– Слободан Ћурчић, електротехничар,
– Стеван Бајовић, др медицине,
– Живомир Обрадовић, инжењер машинства.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-757/10-С, 11. новембра 2010. године
Председник

Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Средње ту-
ристичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 
4, на време од четири године, почев од 29. новембра 2010. 
године, и то:

– Драгиња Дувњак, дипл. економиста,
– Надежда Чокорило, дипл. математичар,
– Весна Дрљача, дипл. психолог,
– Иван Зарић, економиста,
– Наташа Плавић, предузетник,
– Небојша Панић, инжењер графике,
– Мишо Марковић, саобраћајни инжењер,
– Никола Митровић, дипл. правник,
– Настасија Дуњић, струковни економиста за туризам.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-758/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ПК „БЕОГРАД”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Пољопри-

вредне школе са домом ученика ПК „Београд”, Београд, ул. 
Панчевачки пут број 39, на време од четири године, почев 
од 29. новембра 2010. године, и то:

– Татјана Максимовић, дипл. хемичар,
– Јелена Минић, дипл. инжењер пољопривреде,
– Ненад Филиповић, дипл. инжењер пољопривреде,
– Гордана Јелић-Симић, дипл. инжењер организације 

рада,
– Весна Бузаџић, текстилни радник,
– Тања Ђукић, медицинска сестра,
– Снежана Скокна, економски техничар,
– Јелена Марковић, шумарски инжењер,
– Мирољуб Буковац, пензионер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-759/10-С, 11. новембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље – 
БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

САДРЖАЈ
Страна

Одлука о допуни Одлуке о правима у социјалној 
заштити Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину 
располагања становима изграђеним према Пројек-
ту изградње 1.100 станова у Београду– – – – – – – –  2

Одлука о задужењу града Београда за финанси-
рање изградње прилазних путева у оквиру проје-
кта: „Мост на Сави и прилазни путеви/Б”  – – – – –  2

Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу 
града Београда за финансирање инвестиционих 
пројеката  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради Плана детаљне регулације под-
ручја између Спортског комплекса стадиона „Цр-
вена звезда”, улица: Бањички венац, Вељка Лукића 
Курјака, Булевара ослобођења, Раскрснице „Ауто-
команда”, др Милутина Ивковића и планираног 
продужетка Динарске улице, градска општина Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради Плана детаљне регулације под-
ручја између улица: др Милутина Ивковића, Буле-
вара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, ули-
це између Булевара мира и Булевара ослобођења,
Хумске и Динарске, градска општина Савски венац  4

Страна
Одлука о изради Плана детаљне регулације ком-

плекса Клиничко-болничког центра између улица: 
Хероја Милана Тепића, Булевара мира, Љутице Бо-
гдана, Драгорске и Сокобањске, градска општина 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради Плана детаљне регулације под-
ручја између улица: Кружни пут – Падина, Војисла-
ва Илића, Трогирске и Игњата Јоба, градска општи-
на Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изради Плана детаљне регулације га-
сификације делова насеља Душановац, Браће Јерко-
вић и Медаковић, градска општина Вождовац– – –  7

Решење о образовању Комисије за решавање
притужби на рад комуналних полицајаца  – – – – –  8

Решење о разрешењу члана Градске изборне 
комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о именовању члана Градске изборне ко-
мисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решења о разрешењу и именовању члано-
ва школских одбора у једном броју основних и 
средњих школа на територији града Београда  – – –  8–12
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