
 Скупштина града Београда на седници одржаној 1. децембра 2010. године, на основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07), члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10), члана 31. став 1. тачка 
2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету града Београда за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 22/10), члан 1. мења се 

и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Београда за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), састојe се од:
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и при-
мања, расхода и издатака:
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Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:
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Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„ Буџет града Београда за 2010. годину састоји се од:
1. укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 67.502.813.403 динара,
2. укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 81.337.428.848 динара и
3. буџетског дефицита у износу од 13.834.615.445 динара.”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 13.834.615.445 динара, за 

финансирање отплате дуга у износу од 1.765.900.000, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине 
(средства од приватизације предузећа) у износу од 205.000.000 динара, из примања од домаћих задуживања у износу од 
5.297.999.994 динара, примања од иностраних задуживања у износу од 8.129.606.263 динара и из неутрошених средстава из 
претходних година у износу од 1.967.909.188 динара а која се састоје од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
у износу од 1.929.214.978 динара, неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 18.017.737 
динара, неутрошених средстава донација од међународних организација у износу од 1.906.470 динара, неутрошених сред-
става домаћих кредита у износу од 18.720.302 динара и неутрошених средстава иностраних кредита у износу од 49.701 
динара.”

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2010. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 4.297.999.994 динара 

за реализацију следећих пројеката:
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Град Београд планира да у 2010. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 8.129.606.263 динара 
(73.905.511 EUR) за следећe пројекте:

Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 64.636.616 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. 
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,016% укупних прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује градоначелник града Београда на предлог Секрета-

ријата за финансије.”

Члан 6.
Члан 13. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 83.103.328.848 динара, а обухватају средства на подрачуну извршења 

буџета и средства на подрачунима за посебне намене који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од 62.504.165.095 динара – извор финансирања 01;
– сопствени приходи директних и индиректних корисника буџета у износу од 4.329.236.012 динара (у оквиру којих су 

укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година Фонда за финансирање изградње станова солидарности у из-
носу од 1.094.907.000 динара и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година Гараже „Пионирски парк” у износу 
од 14.474.460 динара – извор финансирања 04;

– приходи од донације од међународних организација у износу од 322.382.663 динара - извор финансирања 06;
– средства од продаје и откупа станова у износу од 347.029.633 динара (у оквиру којих је укључен и део пренетих 

неутрошених средства из ранијих година у износу од 102.029.453 динара и то: средства од продаје станова у износу од 
46.466.453 динара и средства од откупа станова у износу од 55.563.000 динара) - извор финансирања 09;

– примања од домаћих задуживања у износу од 5.297.999. 994 динара и то: примања по основу дугорочног крдита од 
домаћих банака у износу од 4.297.999. 994 динара и примања по основу краткорочних средстава за подршку буџету од ос-
талих поверилаца у износу од 1.000.000.000 динара – извор финансирања 10;

– примања од иностраних задуживања у износу од 8.129.606.263 динара – извор финансирања 11; 
– примања од продаје финансијске имовине (средства од приватизације предузећа) у износу од 205.000.000 динара – из-

вор финансирања 12;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.929.214.978 динара (у оквиру којих су укључена неиск-

оришћена наменска средства Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 21.478.354 и буџетског 
фонда за пољопривредно земљиште у износу од 7.244.889 динара – извор финансирања 13, 

– пренета неутрошена средства од приватизације предузећа из претходних година у износу од 18.017.737 динара – из-
вор финансирања 14;

– пренета неутрошена средства донација из претходних година у износу од 1.906.470 динара – извор финансирања 15;
– пренета неутрошена средства краткорочног кредита од осталих поверилаца у износу од 18.720.302 динара – извор 

финансирања 10 и
– неутрошена повучена средства ино кредита из 2009. године у износу од 49.701 динара – извор финансирања 11.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 7.
У члану 20. у ставу 1. износ „115.491.823” замењује се из-

носом „64.636.616”,
У истом члану у ставу 3. износ „20.000.000” замењује се 

износом „10.000.000”. 
Члан 8.

Члан 23. мења се и гласи:
„Распоред и коришћење средстава у 2010. години вр-

шиће се по посебном акту (програм, решење, закључак) 
који доноси градоначелник на предлог директног корисни-
ка буџетских средстава за извршење апропријације према 
наменама у оквиру следећих раздела:

– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 070 – Социјална помоћ угроженом станов-

ништву, некласификована на другом месту, економска кла-
сификација 472 - накнада за социјалну заштиту из буџета, у 
износу од 200.000 динара;

функција 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација 472 - накнада за со-
цијалну заштиту из буџета (социјални програм) у износу од 
73.700.000 динара;

функција 160 - Опште јавне услуге које нису класифико-
ване на другом месту, економска класификација 463 – транс-
фери осталим нивоима власти у износу од 66.378.000 динара; 
економска класификација 465 – остале дотације и трансфери у 
износу од 10.000.000 динара и економска класификација 481 – 
дотације невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, 
навладине и верске организације у износу од 29.800.000 динара;

функција 180 – трансфери општег карактера између раз-
личитих нивоа власти, економска класификација 463 -до-
тације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 
79.419.400 динара;

функција 320 - противпожарна заштита, економска кла-
сификација 463 -дотације и трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 2.100.000 динара и економска класифи-
кација 481- дотације невладиним организацијама у износу 
од 900.000 динара.

– Раздео 09 - Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 - заштита животне средине некласифико-

вана на другом месту, економска класификација 424 - спе-
цијализоване услуге у износу од 197.366.040 динара.

– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални по-

слови по питању рада, економска класификација 454 – суб-
венције приватним предузећима у износу од 41.896.207 ди-
нара, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама у износу од 22.539.463 динара и

функција 490 – економски послови некласификовани на 
другом месту, економска класификација 521 – робне резер-
ве у износу од 300.000 динара.

– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
Функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 61.000.000 и економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 535.059.965 динара.

– Раздео 14 – Секретаријат за здравство 
Функција 740 – услуге јавног здравства, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 
60.784.000 динара, економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама у износу од 3.600.000 динара.

– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту 
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класи-

фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 19.350.000 динара,

Функција 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 472 – накнаде за социјалну 

заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату по-
моћи угроженим категоријама пензионера, особама старијим 
од 65 година и избeглим лицима, проширених права трудни-
ца и једнократних социјалних помоћи породиљама, у складу 
са прописима, односно одлукама Скупштине града Београда 
и економска класификација 481 – дотације невладиним орга-
низацијама у износу од 61.056.708 динара.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 400-843/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. децем-
бра 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09 
– исправка и 64/10) и чл. 25. и 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређи-

вање грађевинског земљишта („Службени лист града Бео-
града”, бр. 60/09, 6/10 и 16/10), у члану 20. став 1. речи: „до 
31. децембра 2010. године”, замењују се речима: „до 31. де-
цембра 2011. године”. 

У члану 20. став 2. речи: „до 31. децембра 2010. године”, 
замењују се речима: „до 31. децембра 2011. године”.

Члан 2.
У члану 25. став 2. речи: „до 31. децембра 2010. године, а 

после 31. децембра 2010. године”, замењују се речима: „до 31. 
децембра 2011. године, а после 31. децембра 2011. године”. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 418-844/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 11. став 2. и члана 31. 
тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Награди града Београда  („Службени лист 

града Београда”, бр. 5/03 и 2/04) у члану 1. у ставу 1. после 
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речи: „архитектура и урбанизам”, додаје се реч: „пољопри-
вреда”.

У истом члану, после става 1. додају се три нова става 
који гласе:

„Награда града Београда додељује се за херојско дело.
Награда града Београда додељује се за дугогодишњи рад 

и трајан допринос развоју града Београда.
Награда града Београда – специјално признање додељује 

се за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за 
град Београд.”

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Награда из члана 1. став 1. ове одлуке додељује се за 

дело које је постало доступно јавности  први пут на терто-
рији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
године која претходи години у којој се награда додељује.

Награда из члана 1. ст. 2. и 4. ове  одлуке додељује се за 
херојско дело, односно догађај остварен на територији гра-
да Београда у  периоду од 1.  јануара до 31. децембра године 
која претходи години у којој се награда додељује.”

Члан 3.
У члану 4. у тачки 2. алинеја 2. мења се и гласи:
„проналазак који је, у складу са законом којим се уређује 

правна зштита проналазака, признат и уписан у законом 
утврђен регистар;”

У истом члану, после тачке 4. додаје се нова тачка која 
гласи:

„4а у области пољопривреде:
– остварени изузетни резултати у  области индивиду-

алне пољопривредне производње и пласмана производа на 
тржиште,

– иновативност и примена савремених пољопривредних 
решења и стандарда у пољопривредној производњи,

– улагање у пољопривредно газдинство и примена но-
вих агротехничких мера и технологија.”

Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. број: „13” замењује се бројем: „18”, а 

речи: „по областима” бришу се.
У истом члану и ставу, после тачке 4. додаје се нова та-

чка која гласи:
„4а пољопривреда – једна награда;”.
У истом члану и ставу после тачке 7. додају се три нове 

тачке које гласе:
„8. херојско дело – једна награда;
9. дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Бе-

ограда – једна награда;
10. специјално признање за изузетан допринос у реали-

зацији догађаја од значаја за град Београд – две награде.”
У истом члану, у ставу 2. речи: „по областима” бришу се.

Члан 5.
У члану 7. у ставу 1. речи: „Органи градске управе на-

длежни” замењују се речима: „Организационе јединице 
Градске управе града Београда надлежне”.

У члану 7. у ставу 2. реч: „органима” замењује се речима: 
„надлежним организационим јединицама”.

Члан 6.
У члану 11. у ставу 1. број: „13” замењује се бројем: „17”.
У истом члану, у ставу 2. после речи: „комисије” додају 

се речи: „за доделу награде из члана 1. став 1. ове одлуке”, а 
речи: „на време од три године” бришу се.

У истом члану, после става 2. додају се два нова става 
која гласе:

„Председник и чланови комисије за доделу награде из 
чална 1. ст. 2, 3, и 4. ове одлуке именују се из реда афирми-
саних јавних личности.

Председник и чланови комисије именују се на време од 
три године.”

Члан 7.
У члану 12. у ставу 2. речи: „Извршни одбор  Скупштине 

града Београда” замењују се речима: „Градоначелник града 
Београда”.

Члан 8.
У члану 13. у ставу 2. речи: „Извршни одбор  Скупштине 

града Београда” замењују се речима: „Градоначелник града 
Београда”.

У истом члану, у ставу 3. речи: „орган Градске управе 
надлежан” замењују се речима: „организациона јединица 
Градске управе града Београда надлежна”.

Члан 9.
Члан 16. мења се и гласи:
„Административне и стручне послове за потребе коми-

сија врше:
– организациона јединица Градске управе града Београ-

да надлежна за послове културе за комисије за доделу на-
града: за књижевност и преводно стваралаштво; позори-
ште, филм и радио-телевизијско стваралаштво; ликовно и 
примењено стваралаштво, визуелне и проширене медије; 
музичко и музичко-сценско стваралаштво; херојско дело; 
дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београ-
да и специјално признање за изузетан допринос у  реализа-
цији догађаја од значаја за град Београд,

– организациона јединица Градске управе града Бео-
града надлежна за послове привреде за комисије за доделу 
награда за: друштвене и хуманистичке науке; природне и 
техничке науке; проналазаштво и пољопривреду,

– организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове здравства за комисију за доделу на-
граде за медицину,

– организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове урбанизма за комисију за доделу 
награде за архитектуру и урбанизам,

– организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове информисања за комисију за доделу 
награде за новинарство,

– организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове спорта за комисију за доделу награ-
де за спорт.”

Члан 10.
Скупштина града Београда именоваће председника и 

чланове комисија за доделу награда за пољопривреду, за 
херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју 
града Београда и специјалног признања за изузетан допри-
нос у реализацији догађаја од значаја за град Београд, у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-851/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу чл. 31, 133. и 136. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Члан 1.
У Одлуци о заштитнику грађана („Службени лист града 

Београда”, бр. 34/09 и 41/09), члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4.
Седиште заштитника грађана је у Београду, ул. Косовска 

бр. 17.”
Члан 2.

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

Скупштина града Београда
Број 020-853/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 9. Одлуке о подизању 
и одржавању споменика и скулптуралних дела на терито-
рији града Београда („Службени лист града Београда”, број 
3/00) и члану 31. тачка 7. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРЕ „ПЛОД VI” У ЗЕМУНУ

Члан 1.
Скулптура „Плод VI”, ауторке Олге Јанчић поставља се у 

Земуну, на зеленој површини поред улаза (са леве стране) у 
Мадленијанум у Главној улици.

Члан 2.
Скулптура се поставља средствима из буџета града Бе-

ограда.
Члан 3.

Образује се Одбор за спровођење одлуке, у саставу: Се-
лена Плескоњић, Јанко Радаковић и Никола Никодијевић.

Члан 4.
Одбору ће у раду помагати Комисија за постављање 

скулптура у слободном простору, за процену уметничке вред-
ности предложених идејних решења за споменике, као и за 
поклоњена скулпторална дела, Секретаријат за културу, Се-
кретаријат за финансије, Секретаријат за комуналне и стам-
бене послове, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове и Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-852/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 41. став 4. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09), чл. 
25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „МИЉА-

КОВАЧКА ШУМА”

Члан 1.
Природно добро „Миљаковачка шума” проглашава се 

заштићеним подручјем као споменик природе.
Природно добро „Миљаковачка шума” проглашава се 

заштићеним због значајних еколошких и просторних функ-
ција у систему зелених површина и повезивању зелених ко-
ридора Београда ради заштите и унапређења биолошке и 
предеоне разноврсности шумског комплекса, као и очувања 
састојине сладуна и цера (Quercetum fraineto-cerris tupicum 
Rud.) карактеристичне за простор шумадијског дела Србије.

Члан 2.
Природно добро „Миљаковачка шума” (у даљем тексту: 

заштићено подручје) налази се на територији града Београда, 
градска општина Раковица, катастарске парцеле бр. 166, 167, 
168/1`, 168/2, 169, 170, 171, 172 и 173 КО Стара Раковица.

Укупна површина заштићеног подручја износи 84 ha, 
71а, 92 m2 у својини Српске православне цркве.

Члан 3.
Заштићено подручје се категорише као значајно природ-

но добро.

Члан 4.
На заштићеном подручју, установљава се режим зашти-

те III степена.
Изузетно од става 1. овог члана за све биљне и живо-

тињске врсте које су заштићене као природне реткости и 
њихова станишта, важи режим првог степена заштите без 
обзира у ком делу заштићеног подручја се налазе.

Члан 5.
На заштићеном подручју са утврђеним режимом заш-

тите III степена утврђују се посебне мере заштите и ко-
ришћења којима се забрањује:

1) уношење алохтоних врста дрвећа,
2) сеча заједница или групација аутохтоних врста;
3) уништавање кореновог система биљака приликом из-

вођења радова,
4) постављање табли и других обавештења на стаблима,
5) затрпавање свртњева и шљачишта (троскишта),
6) коришћење материјала из троскишта и јаловишта за 

насипање саобраћајница и стаза при њиховој санацији и 
реконструкцији,

7) извођење инвестиционих, грађевинских и других ра-
дова у заштићеном подручју, укључујући реконструкцију 
постојећих објеката, без техничке документације која је 
одобрена у складу са законом и овим решењем,

8) проширење паркинг простора уз изграђене објекте и 
саобраћајнице смањивањем шумског земљишта,

9) извођење радова којима се мења хидролошки режим 
станишта,

10) ложење ватре ван места одређњних за ту намену,
11) друге радње и активности које нису у складу са на-

меном простора или по оцени организације за заштиту 
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природе могу угрозити обележја и својства заштићеног 
подручја.

Поред режима заштите из става 1. овог члана на заш-
тићено подручје примењују се режими заштите утврђени 
законом и другим прописима којима се уређује управљање 
шумама, водама, експлоатација минералних сировина, заш-
тита дивљих биљних и животињских врста (сакупљање, 
стављање у промет) и др.

Члан 6.
У оквиру установљеног режима заштите III степена, до-

звољавају се посебне мере заштите, коришћења и развоја 
заштићеног подручја, као и интервенције у циљу укупног 
унапређења заштићеног подручја и селективно и ограниче-
но коришћење његових природних ресурса, и то:

1) газдовање шумским заједницама са алохтоним врста-
ма до краја опходње;

2) превођење шума пањача у семенске;
3) смањење површина под багремом;
4) извођење узгојно-санитарне сече у циљу унапређи-

вања здравственог стања заједница и обезбеђење услова за 
цео екосистем,

5) попуњавање проређених заједница по посебним про-
грамима и пројектима;

6) уклањање шибља дуж постојећих стаза које окружују 
заштићено подручје ради обезбеђења и уређења пешачких 
пролаза,

7) постављање вештачких гнезда на високо дрвеће за 
привлачење дупљашица и постављање хранилица пред 
зиму на стаблима,

8) постављање мањих осматрачница и надстрешница за 
образовне и туристичке потребе на местима која ће се одре-
дити посебним програмима,

9) постављање мобилијара са опремом за пасиван и ак-
тиван одмор одраслих и опремом за игру деце,

10) одржавање простора око водотокова,
11) изградња и реконструкција инфраструктурних обје-

ката у фунцији развоја еколошких, здравствених и спорт-
ско-рекреативних видова туризма у складу са вредностима, 
потенцијалима и капацитетима заштићеног подручја,

12) ограничена изградња спортско-рекреативних терена 
без сече шуме и без великих земљаних радова и радова на 
нивелацији терена,

13) санација и уређење постојећих колских и пешачких 
стаза,

14) одржавање културних и спортско-рекреативних ма-
нифестација мањег обима у функцији афирмације заштите 
природе и животне средине.

Извођење инвестиционих, грађевинских и других ра-
дова у заштићеном природном добру, односно рекон-
струкција постојећих објеката, може се вршити на основу 
одобрене техничке документације израђене у складу са пре-
тходно прибављеним условима заштите природе и другим 
условима у складу са законом.

Услове заштите природе из става 2. овог члана утврђује 
организација за заштиту природе.

Члан 7.
Заштићено подручје поверава се на управљање Јавном 

предузећу „Србијашуме”, Шумско газдинство „Београд”, 
улица Кнеза Милоша број 55 у Београду (у даљем текс-
ту; управљач) који испуњава законом прописане услове у 
погледу стручне, кадровске и организационе оспособље-
ности за обављање послова заштите, унапређења, промови-
сања и одрживог развоја заштићеног подручја.

Члан 8.
Управљач има право активне легитимације у погледу 

остваривања и спровођења установљеног режима зашти-
те, као што је право покретања кривичних, прекршајних и 
управних поступака пред судским, државним и локалним 
органима, право на накнаду од правних и физичких лица 
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена 
законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 9.
Управљач је дужан да:
1) заштићено подручје чува и одржаа у складу са ре-

жимом и мерама заштите прописаним законом и овим ре-
шењем;

2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања 
свих биљака у заштићеном подручју и благовремено преду-
зимање неопходних мера заштите (узимање узорака оболе-
лих стабала и крошњи, третман оболелих јединки и др.);

3) заштићено подручје обележи постављањем табле од-
говарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележе-
но на прописан начин (назив, основни подаци, графички 
приказ заштићеног подручја) уз претходно прибављену са-
гласност организације за заштиту природе;

4) постави информативне табле са латинским и народ-
ним називима аутохтоних и алохтоних врста и изузетних 
примерака и њиховим битним карактеристикама, као и 
занимљивостима о појединим врстама или о заштићеном 
подручју у целини, а ради његове презентације, обавештења 
и образовања посетилаца;

5) постави табле са јасно дефинисаним правилима по-
нашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу 
коришћења заштићеног подручја;

6) донесе план управљања заштићеним подручјем;
7) обезбеди унутрашњи ред и организује чуварску службу;
8) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-

шењем или поступа по захтеву организације за заштиту 
природе, односно по налогу надлежног инспектора.

Члан 10.
План управљања заштићеним подручјем доноси управљач 

за период од 10 година (у даљем тексту: план управљања).
На план управљања сагласност даје организациона једи-

ница Градске управе града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе.

План управљања садржи:
1) приказ главних природних вредности и ресурса, као и 

створених вредности;
2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3) преглед конкретних активности, делатности и проце-

са који представљају фактор угрожавања заштићеног под-
ручја;

4) другорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и 
одрживог развоја заштићеног подручја;

5) анализу и оцену услова за остваривање циљева из та-
чке 4) овог става;

6) приоритетне активности и мере на заштити, одржа-
вању, праћењу стања и унапређењу природних и створених 
вредности;

7) приоритетне задатке научноистраживачког и образо-
вног рада;

8) планиране активности на одрживом коришћењу при-
родних вредности, развоју и уређењу простора;

9) просторну идентификацију планских намена и режи-
ма коришћења земљишта;
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10) активности на промоцији вредности заштићеног 
подручја;

11) студијску, програмску, планску и пројектну доку-
ментацију потребну за спровођење циљева и активности;

12) облике сарадње и партнерства са власницима не-
покретности, локалним становништвом и другим корисни-
цима;

13) активности и мере на спровођењу плана управљања 
са динамиком и субјектима реализације и начином оцене 
успешности његове примене;

14) финансијска средства и друге материјалне претпо-
ставке за извршавање поверених послова управљања заш-
тићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења.

О предлогу плана управљања управљач је дужан да оба-
вести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у 
трајању од 30 дана.

У периоду за који је донет може се вршити ревизија пла-
на управљања ако је то потребно.

Извештај о остваривању плана управљања подноси се 
организационој јединици Градске управе града Београда 
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је план донет.

Члан 11.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним подручјем (у даљем текс-
ту; програм управљања) на које сагласност даје организа-
циона јединица Градске управе града Београда надлежна за 
заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком 
њихове реализације и износом потребних финансијских 
средстава.

Извештај о реализацији програма управљања за текућу 
годину, односно програм управљања за наредну годину, уп-
рављач подноси организационој јединици Градске управе 
града Београда надлежној за послове заштите животне сре-
дине најкасније до 15. децембра текуће године.

Члан 12.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном под-

ручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну 
сагласност организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се:
1) начин на који ће се понашати посетиоци, власници 

и корисници непокретности при кретању, боравку и оба-
вљању послова на заштићеном подручју;

2) места, површине и објекти у којима се ограничава 
кретање или забрањује и ограничава обављање одређених 
радњи, као и трајање тих мера;

3) врсте дивљих биљака и животиња и друге природне и 
културне вредности које је забрањено уништавати, оштећи-
вати или узнемиравати;

4) врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, 
односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин 
и услови обављања тих радњи;

5) начин сарадње са физичким, правним и другим лици-
ма која користе или су заинтересована за коришћење заш-
тићеног подручја;

6) услови заштите под којима се могу обављати научна 
истраживања и образовне активности;

7) места и услови за одлагање отпада, начин одржавања 
уредности и чистоће заштићеног подручја;

8) начин и организација чуварске службе и чувања заш-
тићеног подручја, као и кадрови, опрема и средства неоп-
ходна за његово чување и одржаање.

Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге 
неопходне информације о спровођењу режима заштите, уп-
рављач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима заштићеног под-
ручја.

Члан 13.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног подручја обезбеђују се у буџету града Београда, 
из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода 
остварених у обављању делатности управљања заштићеним 
подручјем, средстава обезбеђених за реализацију програма, 
планова и пројеката у области заштите природе и из других 
извора у складу са законом.

Средства обезбеђена у буџету града Београда за текућу 
годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и дина-
миком мера и активности утврђених програмом управљања 
из члана 11. овог решења.

Члан 14.
Власник, односно корисник земљишта у границама заш-

тићеног подручја дужан је да дозволи приступ заштићеном 
подручју ради задовољења научних, образовних, естетских 
и рекреативних потреба на начин утврђен овим решењем, 
као и да управљачу омогући спровођење установљеног ре-
жима заштите и извршавање других обавеза у складу са за-
коном и овим решењем.

Власник, односно корисник из става 1. овог члана дужан 
је да, без одлагања, обавести, управљача или организацију 
за заштиту природе или надлежни  инспекцијски орган, у 
случају промена које заштићено подручје могу уништити, 
оштетити или нарушити његова битна својства.

Члан 15.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

донетих на основу овог решења врши организација за заш-
титу природе у складу са законом.

Члан 16.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено подручје мора бити у складу са овим ре-
шењем и планом управљања.

Планови, програми и основе који обухватају заштиће-
но подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог ре-
шења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од го-
дину дана од дана ступања на снагу овог решења.

За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови заштите природе од органи-
зације за заштиту природе, као и услови заштите животне 
средине од организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 17.
Управљач је дужан да у року од шест месеци од дана сту-

пања на снагу овог решења донесе план управљања и пра-
вилник о унутрашњем реду и чуварској служби.

Годишњи програм управљања за 2011. годину управљач 
је дужан да донесе до 15. децембра 2010. године.

До доношења програма из става 2. овог члана упра-
вљач ће послове управљања обављати према привременом 
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програму управљања који ће донети у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу овог решења.

До доношења привременог програма из става 3. овог 
члана примењиваће се опште и посебне мере заштите 
утврђене овим решењем и друге мере које одреди надлежни 
инспекцијски орган.

Члан 18.
Управљач је дужан да у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу овог решења организује привремену чуварску 
службу до доношења акта из члана 12. овог решења.

Члан 19.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 20.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-845/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 1. став 4. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ПОД ЗАШТИ-
ТУ ПРИРОДНОГ ДОБРА „ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА 

ЛУЖЊАКА КОД ЈОЗИЋА КОЛИБЕ”

Члан 1. 
У Решењу о стављању под заштиту природног добра 

„Група стабала храста лужњака код Јозића колибе” („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 1/96 и 11/05) мења се члан 6. 
и гласи:

„Управљање заштићеним природним добром поверава 
се Јавном предузећу за заштиту и унапређење животне сре-
дине општине Обреновац, из Обреновца, Краља Алексан-
дра I број 6б (у даљем тексту: управљач)”.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог решења управљач преу-

зима сва овлашћења и обавезе управљача заштићеног при-
родног добра утврђена законом и овим решењем.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-847/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 46. став 3. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОД-
НИХ ДОБАРА „СТАБЛО ЈАПАНСКЕ СОФОРЕ”, „ДВА 
СТАБЛА ГИНКА”, „ГВОЗДЕНО ДРВО”, „СТАБЛО 

СРЕБРНЕ СМРЧЕ” И „СТАБЛО ЈУДИНОГ ДРВЕТА”

Члан 1. 
Престаје заштита заштићених природних добара: 

Стабло јапанске софоре (Sophora japonica L.), „Два стабла 
гинка” (Ginko biloba L.), „Гвоздено дрво” (Gumnocladus 
cannadensiis L.), „Стабло сребрне смрче” (Picea pungens var. 
argentea) и „Стабло јудиног дрвета” (Cercis siliquatrum L.), у 
Градском парку у Земуну, у  Београду, због губитка својста-
ва и вредности заштићеног природног добра.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог решења престају да важе тач. 

1, 2, 4, 5. и 7. решења број 353-1297/91-3 од 26. септембра 1991. 
године, које је донео Општински секретаријат за урбанизам, 
комунално-стамбене и грађевинске послове општине Земун.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-848/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 46. став 3. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОД-

НОГ ДОБРА „КЕСТЕН ЈАКШИЋА НА СЕЊАКУ”

Члан 1. 
Престаје заштита заштићеног природног добра „Кестен 

Јакшића на Сењаку” (Aesculus hippocastanum L.) у улици 
Краља Вукашина број 8 у Београду, градска општина Сав-
ски венац, катастарска парцела 10755 КО Београд 7, у своји-
ни Јакшић Радослава, због физичког уништења заштићеног 
природног добра.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 

Решење Скупштине града Београда, број 501-462/01-XIII-01 
од 19. октобра 2001. године.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-849/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 46. став 3. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОД-
НОГ ДОБРА „СТАБЛО ЕВРОПСКЕ ЦРВЕНЕ БУКВЕ”

Члан 1. 
Престаје заштита заштићеног природног добра „Стабло 

европске црвене букве” (Fagus silvatica l. purpurea Ait) на 
Калемегдану у Београду, градска општина Стари град, 
због губитка својстава и вредности заштићеног природног 
добра.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 

тачка 1. у одељку Б. Решења IV-03/7 број 352-24 од 07. маја 
1981. године, које је донео Општински комитет за комунал-
но-стамбене  и грађевинске послове општине Стари град.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-850/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 
и 72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕН-

ТРА „БЕЖАНИЈСКА КОСА” – БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Ста-
тута Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса” – Бе-
оград, коју је донео Управни одбор Клиничко-болничког 
центра „Бежанијска коса” – Београд, на седници одржаној 
9. јуна 2010. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-854/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 2010. године, на основу члана 65. став 5. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службени гласник РС”, бр. 36/91 – 115/05) и члана 
31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ „ПРИХВАТИ-

ЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица” 
Београд, коју је донео Управни одбор Установе „Прихвати-
лиште за одрасла и стара лица” Београд, на седници одржа-
ној дана 17. септембра 2010. године, под бр. 1820.

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

Скупштина града Београда
Број 110-855/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Милош Црњански”, Београд, ул. Ђорђа Огња-
новића број 2, Јелена Ђукић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-833/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Сремчица, Београд, ул. Школ-
ска број 4, и то:

– Звездан Брадић, 
– Милена Исаиловски,
– Јована Николић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-835/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Ради-
чевића број 27а, Света Мирковић, дипл. рударски инжењер.

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

Скупштина града Београда
Број 118-837/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 1. де-
цембра 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 „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милош Црњански”, Београд, ул. Ђорђа Огњановића број 2, 
Весна Пиперски, наставник енглеског језика.

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

Скупштина града Београда
Број 112-834/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 1. де-
цембра 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Сремчица, Београд, ул. Школска број 4, и то:

– Александар Темов, угоститељ,
– Весна Поповић, економиста,
– Ана Николић, апсолвент Медицинског факултета.

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

Скупштина града Београда
Број 112-836/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 МУ-
ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Радичевића број 
27а, Рајко Недељковић, професор математике.

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

Скупштина града Београда
Број 112-838/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милоје Васић”, Гроцка, ул. Драгољуба Стојановића број 
11д, на време од четири године, и то:

– Јулка Симовић, професор српског језика,
– Младен Ивановић, наставник разредне наставе,
– Нада Марчетић, наставник разредне наставе,
– Зоран Станисављевић, полицијски службеник,
– Тања Станојков, економиста,
– Андрија Гуњајевић, дипл. пољопривредни инжењер,
– Валентина Јастшењски, дипл. инжењер пољопривреде,
– Милинко Јевремовић, пензионер,
– Томислав Митић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-839/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 „1.300 КАПЛАРА”, БЕОГРАД 

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „1.300 каплара”, Београд, ул. Панчина број 1, на време од 
четири године, и то:

– Љиљана Грујић, дипл. педагог,
– Зорица Медић, наставник разредне наставе,
– Јасмина Николић, професор немачког језика и књи-

жевности,
– Душко Новаковић, грађевински техничар,
– Весна Савић-Ђукић, дипл. филолог,
– Хаџо Бошњак, дипл. ветеринар,
– Вид Нинић, аутоелектричар,
– Весна Николић, трговац,
– Јелена Стајић, биротехничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-840/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 1. де-
цембра 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 ЗУ-

БОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД 

1. Именују се за чланове Школског одбора Зуботехничке 
школе, Београд, ул. Станка Враза број 63, на време од чети-
ри године, и то:

– Данка Гачић, др стоматологије,
– Милица Бошковић, професор енглеског језика и књи-

жевности,
– Александра Мијовић, професор физике, 
– Душко Здравковић, др стоматологије,
– Марија Јоксимовић, дефектолог-логопед,
– Маја Милошевић, наставник разредне наставе,
– Иван Главић, дипл. инжењер машинства,
– Даница Веиновић, правник,
– Томислав Павловић, стоматолог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-841/10-С, 1. децембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У НОВЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст цена на мало у новембру 2010. године износи 1,3% у 
односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Бр. 053- 23/10-XVII-01, 1. децембра 2010. године

Директор
Слободан Карановић, с. р.
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за све књиге у издању ЈП Службени гласник
ПОПУСТ ОД 25%
од 15. децембра 2010. 
до 15. јануара 2011.
КЊИЖАРЕ
Београд
Кнеза Милоша 16, +381 11 26 42 872
Булевар краља Александра 85, +381 11 30 88 174
Макензијева 26, +381 11 30 85 355
Бранкова 16, +381 11 30 31 415
Војводе Степе 68, +381 11 30 95 174
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