
Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете писане оставке, и то:

– Милоша Томића, са изборне листе Покренимо Бео-
град – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и преду-
зетника Србије, Демократска партија Македонаца – Демо-
кратска партија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Ре-
публици Србији),

– Николе Петровића, са изборне листе покренимо бео-
град – томислав николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и преду-
зетника Србије, Демократска партија Македонаца – Демо-
кратска партија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Ре-
публици Србији),

– Профира Ранчића, са изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) – Ми-
лан Кркобабић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-412/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 

поднете усмене оставке, Бојана Милића, са изборне листе 
Драган Ђилас, Избор за бољи Београд.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-413/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 6. маја 2012. 
године, и то:

– Дамјану Дамчевићу, са изборне листе Покренимо Бео-
град – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и преду-
зетника Србије, Демократска партија Македонаца – Демо-
кратска партија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Ре-
публици Србији).

– Милици Чокановић, са изборне листе Покренимо Бео-
град – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и преду-
зетника Србије, Демократска партија Македонаца – Демо-
кратска партија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Ре-
публици Србији).

– Драгану Ђурђевићу, са изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије(СПС) Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС) Јединствена Србија (ЈС) – Ми-
лан Кркобабић,

– Марини Милосављевић, са изборне листе Драган 
Ђилас, Избор за бољи Београд.

2. Ову  одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-641/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 28. став 2. и члана 49. 
став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, 
број 72/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА СТВАРИМА КОЈЕ СУ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА, ОДНОСНО НА 
КОЈИМА ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА 

ОВЛАШЋЕЊА

Члан 1.
Овом одлуком се уређује коришћење и управљање ствари-

ма у јавној својини града Београда (у даљем тексту: град), као 
и начин поступања са стварима које су у јавној својини гада, 
односно на којима град има посебна својинска овлашћења. 

Члан 2.
Корисницима, односно носиоцима права коришћења 

на стварима у јавној својини града, сагласност за санацију, 
адаптацију, инвестиционо одржавање и реконструкцију не-
покретности које користе, односно којима управљају, као и 
све друге сагласности које су корисницима, односно носио-
цима права коришћења потребне у упрaвљању стварима у 
јавној својини гада, даје Секретаријат за имовинско-правне 
послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију (у даљем 
тексту: секретаријат). 

Закупцима, корисницима, односно носиоцима права 
коришћења на пословном простору у јавној својини града, 
којим управља Агенција за пословни простор Градске уп-
раве града Београда (у даљем тексту: Агенција за пословни 
простор), сагласности из става 1. овог члана, даје Агенција 
за пословни простор.

Члан 3.
Градоначелник града Београда (у даљем тексту: градона-

челник), на образложени предлог закуподавца, доноси од-
луку о умањењу закупнине закупцу, који је извео радове на 
инвестиционом одржавању на закупљеној непокретности у 
јавној својини града.

Члан 4.
Корисницима, односно носиоцима права коришћења на 

стварима у јавној својини града, сагласност за закључење и 
отказ уговора о закупу ствари које користе, односно којима 
управљају, даје Секретаријат на предлог организационе је-
динице Градске управе града Београда надлежне за област 
којој припрада делатност корисника, односно носиоца пра-
ва коришћења, осим за закључење и отказ уговора о заку-
пу ствари којима управљају Агенција за пословни простор, 
градске општине, односно јавна предузећа чији су оснивачи 
градске општине и Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда ЈП.

Члан 5.
Секретаријат даје сагласност на одлуку надлежног ор-

гана о покретању поступка, начину и условима давања у 
закуп и одлуку о отказу уговора о закупу непокретности 
којима управља Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда ЈП.

Члан 6.
Градоначелник, на предлог Комисије за пословни прос-

тор, доноси одлуку о давању у закуп пословног простора 
којим управља Агенција за пословни простор.

Агенција за пословни простор, на предлог Комисије за 
пословни простор, даје сагласност на одлуку надлежног орга-
на о давању у закуп и отказу уговора о закупу непокретности 
којима управљају градске општине, односно јавна предузећа 
за пословни простор чији су оснивачи градске општине.

Члан 7.
Градоначелник, на предлог Комисије надлежне за имо-

винско-правна питања, доноси акт о давању на коришћење 
и преносу права коришћења непокретности у јавној своји-
ни града, корисницима, односно носиоцима права ко-
ришћења која по Закону о јавној својини могу имати пра-
во коришћења на непокретностима у јавној својини града, 
под условима које одреди организациона јединица Градске 
управе града Београда надлежнa за област којој припада де-
латност корисника, односно носиоца права коришћења.

Градоначелник, на предлог Секратаријата, а на образло-
жену иницијативу организационе јединице Градске управе 
града Београда надлежне за област којој припада делатност 
корисника, односно носиоца права коришћења, доноси 
акт о одузимању права коришћења непокретности у јавној 
својини града, корисницима, односно носиоцима права ко-
ришћења на непокретностима у јавној својини града. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, градоначелник, на 
предлог Агенције за пословни простор, доноси акт о да-
вању на коришћење и акт о одузимању права коришћења 
пословног простора у јавној својини града којим управља 
Агенција за пословни простор, другим корисницима, од-
носно носиоцима права коришћења, без права уписа права 
коришћења у јавној књизи о евиденцији непокретности и 
правима на њима.

Члан 8.
Градоначелник, на предлог Комисије надлежне за имо-

винско-правна питања, доноси акт о прибављању и распо-
логању стварима у јавној својини града. 

Члан 9.
Секретар Секретаријата, у име града, закључује уговоре 

о откупу станова на којима је као корисник у јавним књига-
ма о непокретностима и правима на њима уписан град или 
градска општина. 

Члан 10.
Градоначелник, на предлог Секретаријата, даје саглас-

ност инвеститорима за будућу изградњу, односно извођење 
радова, односно већ изведене радове, на непокретности-
ма или деловима непокретности на којима је град носилац 
права јавне својине. 

Сагласност из става 1. овог члана даје се у складу са зако-
ном којим се уређује област одржавања стамбених зграда и 
законом којим се уређују основи својинско-правних односа. 

Уколико се давањем сагласности из става 1. овог члана, 
умањује обим права града, инвеститор плаћа уговорену на-
докнаду граду, према процени овлашћеног судског вештака, 
односно привредног друштва, односно другог правног лица 
регистрованог за обављање послова вештачења и сноси 
трошкове вештачења.

Секретар секретаријата, у име града, закључује уговор 
којим се регулишу међусобни односи града и инвеститора. 

Градоначелник, на предлог Секретаријата, даје саглас-
ност инвеститорима за изградњу, односно извођење радо-
ва, када је град носилац права јавне својине на грађевин-
ском земљишту на коме се не изводе радови, већ је ради 
изградње на суседној катастарској парцели потребна са-
гласност суседа. 



13. новембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 3

Сагласност из става 5. овог члана, даје се у складу са 
планским документом.

Члан 11.
Градоначелник, на предлог секретаријата, даје саглас-

ност инвеститорима за изградњу, односно извођење радова 
за постављање објеката, односно уређаја на грађевинском 
земљишту, односно непокретностима у јавној својини гра-
да, када је, према прописима којима се уређује изградња, 
таква сагласност потребна као имовинско-правни основ. 

За давање сагласности из става 1. овог члана, инвести-
тор плаћа уговорену надокнаду граду, према процени овла-
шћеног судског вештака, односно привредног друштва, 
односно другог правног лица регистрованог за обављање 
послова вештачења и сноси трошкове вештачења.

Секретар секретаријата, у име града, закључује уговор 
којим се регулишу међусобни односи града и инвеститора. 

Члан 12.
Градоначелник, на предлог секретаријата, доноси акт 

којим се одобрава установљавање права службености, када 
је према прописима којима се уређује изградња, односно 
другим прописима, право службености предвиђено као 
имовинско-правни основ, као и у осталим случајевима када 
је то, с обзиром на околности, неопходно.

Стицалац права службености плаћа уговорену надок-
наду граду за установљено право службености, према про-
цени овлашћеног судског вештака, односно привредног 
друштва, односно другог правног лица регистрованог за 
обављање послова вештачења и сноси трошкове вешта-
чења.

Секретар секретаријата, у име града, закључује уговор о 
установљавању права службености.  

Члан 13.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши секретаријат.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 463-647/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 14. став 1. тачка 7. 
и члана 19. став 1. тач. 2. и 3. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), 
члана 6. тачка 10. Закона о финансирању локалне самоупра-
ве („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА 
ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ 

ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни прос-

тор на коме је носилац права јавне својине град Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 19/10, 22/10 и 
42/12), у члану 1. табела се мења и гласи: 

(дин/m² месечно)

„ Врста пословног простора З  О  Н  Е
екстра прва друга трећа четврта пета шеста

а) Канцеларије 648,3 546,8 420,3 320,7 244,5 186,5 142,1
а1)
а2)

– Канцеларије за закупце који се финансирају из буџета града Београда
– Канцеларије за закупце који обављају делатности политичких странака и удружења 
грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите

307,2

648,3

269,6

362,3

205,8

287,0

163,3

229,0

129,5

182,6

103,4

145,9

82,2

115,9
б) Локали 921,7 769,0 614,4 461,8 346,9 259,9 195,2
в) Магацини 825,1 672,4 369,1 276,3 206,7 154,6 115,9
г) Занатска делатност 921,7 535,2 423,2 320,7 242,5 183,6 139,1
д) Атељеа 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
ђ) Витрине 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2
е) Производне хале 554,5 269,6 205,8 156,5 129,5 106,3 88,0
ж) Гараже 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9 ”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 43-652/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 4. став 4. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и 
члана 25. став 1. тачка 8. и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени гласник РС”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛ-

НОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист града Бе-

ограда”, број 10/11) у члану 2. став 1. тачка 2. на крају речени-
це брише се тачка и додају речи: „као и уређеност извођења 
културног или артистичког програма на тим површинама.”

Члан 2.
У наслову поглавља III после речи „уређаја”, додају се 

речи: „и извођења културног или артистичког програма”.

Члан 3.
У члану 38. став 1. тачка 7. одлуке, мења се и гласи: „7. 

поштански сандучићи, телефонске говорнице и соларни 
пуњачи”.

Члан 4.
Назив одељка „Поштански сандучићи и телефонске го-

ворнице”, мења се и гласи: „поштански сандучићи, телефон-
ске говорнице и соларни пуњачи”.

Члан 5.
У члану 49. став 1. речи: „Поштански сандучићи и теле-

фонске говорнице” замењују се речима: „поштански санду-
чићи, телефонске говорнице и соларни пуњачи”.

После става 2. додаје се нови став који гласи: „Соларне 
пуњаче може постављати и град односно градска општина”.

Члан 6.
После члана 59. додаје се назив одељка који гласи: „Из-

вођења културног или артистичког програма” и члан 59а 
који гласи:

„Члан 59а
Извођачи културног или артистичког програма су поје-

динци или групе које на површинама из члана 19. ст. 1. и 2. 
ове одлуке изводе културни или артистички програм (певање, 
свирање, играње, пантомима, жонглирање, сликање и сл.).

Одобрење за извођење програма из става 1. овог члана, 
на захтев извођача, издаје организациона јединица Градске 
управе града Београда, надлежна за послове културе.

Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се опис места 
извођења са скицом површине која се заузима, кратак опис 
садржаја програма и елемената опреме, као и назначено 
време и период извођења.

Одобрења из става 2. овог члана садржи нарочито: ме-
сто извођења, површину која се заузима, елементе опреме, 
време извођења и период за који се одобрава извођење, оба-
везу довођења површине у уредно стање након извођења.

Организациона јединица из става 2. овог члана, може 
одбити захтев уколико би извођење програма ометало 
одвијање саобраћаја или  нарушило комунални или други 
законом уређени ред.

Забрањено је извођење културног или артистичког про-
грама без одобрења надлежне организационе  јединице или 
супротно издатом одобрењу.”

Члан 7.
У члану 61. став 1. после тачке 4. додаје се нова тачка 

која гласи: „4а забрани извођење културног или артистич-
ког програма који се изводи без одобрења или супротно из-
датом одобрењу.”

Члан 8.
У члану 64. став  1. после тачке 48. додаје се нова тачка 

која гласи: „49. поступа супротно забрани из члана 59а”.
У ставу 4. после броја „48” додаје се „зарез” и број „49”.

Члан 9.
У члану 66. став 1. број „48” замењује се бројем „49”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-653/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 38. став 1. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 
31. и 68. став 1. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службе-

ни лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 
и 42/12), после члана 34 додаје се нови поднаслов: „Заменик 
шефа канцеларије”, као и  нови члан који гласи:

„Члан 34а
Шеф канцеларије може имати заменика, који за свој рад 

одговара шефу и начелнику Градске управе.
Заменик шефа помаже шефу у оквиру овлашћења које 

му он одреди и замењује га док је одсутан или спречен”.

Члан 2.
У члану 52. у ставу 1.после речи: „управљање финан-

сијским информационим системом;” додају се речи:
„утврђивање, контролу и наплату у јавноправном од-

носу пореза на имовину и других изворних јавних прихо-
да у складу са посебним прописом; подношење захтева за 
покретање порескопрекршајног поступка”.

У истом члану став 3. мења се и гласи:
„Послови утврђивања, контроле и наплате у јавноправ-

ном односу пореза на имовину и других изворних јавних 
прихода у складу са посебним прописом, применом одредаба 
закона којим се уређује порески поступак и пореска админи-
страција, као и подношење захтева за покретање порескоп-
рекршајног поступка, врше се у Управи јавних прихода.”

Члан 3.
Члан 53. мења се и гласи:
„Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-

ве врши послове који се односе на: припрему, доношење, 
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евидентирање и чување планских докумената, односно 
просторних и урбанистичких планова; разматрање ини-
цијативе за израду планских докумената; припремање од-
луке о изради планских докумената, концепта, нацрта и 
предлога планских докумената; доношење решења о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину; припремање 
програма имплементације регионалног просторног плана; 
издавање информације о локацији; издавање локацијске до-
зволе; спровођење поступка контроле и потврђивања урба-
нистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцела-
ције; доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за 
уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског  
решења; вођење информационог система планских докуме-
ната, стања у простору, урбанистичко-техничких докумена-
та и локацијских дозвола, као и вођење регистра инвести-
тора; припрему планова за постављање мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покрет-
ни мобилијар), издавање решења о постављању балон хале 
спортске намене и издавање одобрења за коришћење балон 
хале спортске намене; учествовање у припреми прописа и 
других аката које доносе органи града из делокруга рада се-
кретаријата; обавља и друге послове у складу са законом, 
Статутом града и другим прописима.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове врши 
поверене послове, који се односе на: издавање грађевинске 
дозволе за изградњу и реконструкцију објеката, преко 800 
m² бруто развијене грађевинске површине, бензинских ста-
ница, саобраћајница и објеката линијске, односно комунал-
не инфраструктуре осим оних за које грађевинску дозволу 
издаје градска општина, као и издавање употребне дозволе 
за те објекте; издавање грађевинске дозволе за припремне 
радове; издавање решења којим се одобрава извођење радо-
ва у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, 
као и издавање употребне дозволе по захтеву инвеститора, 
за изведене радове; поступак издавања привремене грађе-
винске дозволе; поступак евидентирања пријаве почетка 
грађења објекта; чување техничке документације; издавање 
одобрења за извођење детаљних геолошких истраживања 
за потребе планирања, пројектовања, градње и санације 
терена; поступак који је започет по захтевима за издавање 
одобрења за изградњу, употребне дозволе и других захтева 
за решавање о појединачним правима и обавезама и врши и 
друге послове државне управе које република повери граду.”

Члан 4.
Члан 54. мења се и гласи:
„Секретаријат за комуналне и стамбене послове врши 

послове који се односе на уређивање и обезбеђивање ма-
теријалних и других услова за трајно обављање комунал-
них делатности и њихов развој (снадбевање водом за пиће; 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање 
гробљима и погребне услуге; обезбеђивање јавног осве-
тљења; управљање пијацама; одржавање чистоће на по-
вршинама јавне намене; одржавање јавних зелених повр-
шина; димничарске услуге; делатност зоохигијене) и друге 
делатности на одређеном подручју за које је град основао 
предузеће, односно ове послове поверио другом привред-
ном друштву или предузетнику; уређује опште услове одр-
жавања комуналног реда у граду; врши надзор над оба-
вљањем комуналних и других делатности из надлежности 
секретаријата; учествује у припреми локалног плана упра-
вљања отпадом; стара се о одржавању стамбених зграда и 
безбедности њиховог коришћења; обезбеђује средства за 
означавање назива насељених места, улица и тргова на делу 

територије града у складу са Статутом града; спроводи јав-
не набавке из надлежности Секретаријата и друге послове у 
овој области у складу са законом, Статутом града и другим 
прописима.

Послови који се односе на: планирање и развој енер-
гетике на територији града; надзор над обављањем кому-
налних делатности: производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије и обезбеђивање јавног осветљења; издавање ли-
ценци из области топлотне енергије у складу са законом, 
врше се у Управи за енергетику.

Послови који се односе на: управљање водама у циљу 
заштите вода, заштите од штетног дејства вода и ко-
ришћења вода на водном подручју Београда према начели-
ма интегралног управљања водама; припремање планских 
докумената за управљање водама водног подручја Београда; 
план управљања водама и програм мера за његово оствари-
вање, посебан план управљања водама и годишњи програм 
управљања водама, план управљања ризицима од поплава; 
припреме оперативног плана заштите од поплава за воде 
II реда; издавање водних управних аката: водних услова, 
водне сагласности, водне дозволе и водног налога, вођење 
водне књиге – регистра о издатим водним актима; органи-
зовање и финансирање водних делатности на водном под-
ручју које је у надлежности града; надзор над обављањем 
водних делатности; надзор над обављањем комуналних 
делатности: снадбевање водом за пиће; пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода; уређивање на-
чина коришћења и управљања изворима, јавним бунари-
ма и чесмама; уређивање и обезбеђивање услова и начина 
коришћења места за постављање пловила, надзор над ко-
ришћењем места за постављање пловила, врше се у Управи 
за воде.

Секретаријат врши, као послове државне управе пове-
рене законом: инспекцијски надзор над спровођењем одре-
даба Закона о водама и прописа донетих на основу тог зако-
на и инспекцијски надзор над применом прописа и општих 
аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију 
постојећих објеката и извођење других радова који могу 
утицати на промене у водном режиму; из области топлотне 
енергије – послове издавања енергетских дозвола.”

Члан 5.
Члан 58. мења се и гласи:
„Секретаријат за заштиту животне средине врши по-

слове заштите и унапређивања животне средине који се 
односе на: континуирано праћење стања животне средине 
– контролу квалитета ваздуха, површинских вода и изворс-
ке воде јавних чесама, као и загађености земљишта, мерење 
нивоа буке у животној средини, јонизујућег и нејонизујућег 
зрачења; успостављање регистра извора загађивања; израду 
и реализацију програма, планова и пројеката одрживог раз-
воја заштите природе и животне средине, као и акционих 
и санационих планова; заштиту природних ресурса, јавних 
и заштићених природних добара, управљање природним 
добрима, њихово коришћење и развој; заштиту биолошке 
разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и 
аутохтоних екосистема; контролу популација штетних ор-
ганизама; израду и спровођење локалног плана управљања 
отпадом; уређивање, обезбеђивање, организовање и спро-
вођење управљања комуналним отпадом, као и уређивање 
поступка наплате услуга у области управљања комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом; јавне набавке у 
области заштите животне средине; информисање и еко-
лошко образовање; додељивање награда и признања из об-
ласти заштите животне средине; утврђивање посебне нак-
наде за заштиту и унапређивање животне средине и друге 
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послове у овој области у складу са законом, Статутом града 
и другим прописима. 

Секретаријат, као поверене, обавља послове који се од-
носе на: израду плана заштите од удеса, мера и поступака 
одговора на удес и санацију последица удеса; доношење 
краткорочних акционих планова смањења ризика или 
трајања прекорачења концентрација опасних по здравље 
људи; акустичко зонирање и израду стратешких карата 
буке; утврђивање статуса и подручја угрожене животне 
средине, режима санације и ремедијације за подручје од 
локалног значаја; утврђивање услова и мера заштите жи-
вотне средине у просторним и урбанистичким плановима 
и другим актима за уређење простора и изградњу објеката 
и постројења; оцену и давање сагласности на стратешку 
процену утицаја на животну средину планова и програма 
у области планирања или коришћења земљишта, пољопри-
вреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индус-
трије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, 
телекомуникација, туризма, очувања природних станишта 
и дивље флоре и фауне; спровођење поступака процене 
утицаја пројеката на животну средину; издавање дозвола, 
одобрења и других аката за сакупљање, транспорт, скла-
диштење, третман и одлагање комуналног односно инерт-
ног и неопасног отпада; утврђивање услова за рад нових и 
постојећих постројења и издавање интегрисаних дозвола; 
издавање дозвола за промет и коришћење нарочито опас-
них хемикалија и дозвола за стационарне изворе загађи-
вања ваздуха; друге послове државне управе у области 
заштите животне средине које република законом повери 
граду. 

Секретаријат врши и послове инспекцијског надзора 
над применом и спровођењем закона и других прописа у 
области заштите природе и животне средине, управљања 
отпадом и отпадним водама које република повери граду 
Београду.”

Члан 6.
У члану 59. став 2. речи: „ван продајног места” замењују 

се речима: „ван продајног објекта”.

Члан 7.
У члану 60. став 1. после речи: „незапосленој” додају се 

речи: „и запосленој”.
У истом члану став 4. мења се и гласи: 
„Секретаријат у области социјалне, борачке и инва-

лидске заштите и финансијске подршке породици са децом, 
као поверене, врши послове државне управе које је репу-
блика поверила граду, а који се односе на: решавање у дру-
гостепеном управном поступку, вршење ревизије права и 
инспекцијски надзор из области социјалне заштите; реша-
вање у другостепеном управном поступку о правима чла-
нова породице лица на обавезној војној служби; решавање 
у другостепеном управном поступку о основним правима 
из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних ин-
валида рата; решавање у првом степену о правима из обла-
сти финансијске подршке породици са децом.” 

У истом члану став 5. брише се.

Члан 8.
Члан 68. мења се и гласи:
„Агенција за инвестиције и становање врши посло-

ве у вези реализације инвестиција које се финансирају из: 
буџета града Београда, примања на основу задуживања и 
донација, као и послове у вези реализације инвестицио-
них пројеката који се финансирају по основу финансијских 

уговора о кредитима и донацијама са међународним финан-
сијским институцијама, и по основу других прихода и при-
мања утврђених законским прописима и Статутом града 
Београда, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (изра-
да техничке документације, вршење контроле техничке до-
кументације, вршење стручног надзора; вршење техничког 
прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) 
и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, 
санација и други радови на објектима,  на којима је град Бе-
оград инвеститор).

Агенција обавља послове у вези обезбеђивања инфор-
мација о локацији, локацијских дозвола, грађевинских до-
звола, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за 
које Агенција спроводи јавне набавке; прати реализацију 
уговорених послова са становишта обима, квалитета и ди-
намике; врши праћење и евиденцију финансијских обавеза 
у оквиру реализације свих инвестиционих програма, оба-
вља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јав-
них набавки које спроводи.

Агенција обавља и послове у вези реализације стамбе-
не стратегије и програма социјалног становања, у складу 
са Националном стратегијом социјалног становања; пла-
нира буџетска средства за спровођење стамбене стратегије, 
предлаже начине обезбеђивања развоја социјалног стано-
вања путем одговарајуће земљишне политике и управља из-
градњом социјалних станова.

Агенција обавља радове који се врше непосредно пред 
наступање или за време елементарних непогода или других 
непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог 
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради 
отклањања штетних последица од непогода, непосредно по-
сле њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима 
који су у надлежности града Београда, и  друге послове, а у 
складу са Статутом града Београда.”

Члан 9.
Члан 69. мења се и гласи:
„Агенција за јавне набавке спроводи јавне набавке 

прибављања добара, пружања услуга и извођења радова 
за сопствене потребе, спроводи поступке јавних набавки 
за потребе Градске управе, у име и за рачун јавних преду-
зећа  установа и других организација чији је оснивач град 
Београд као и за потребе градских општина; даје мишљење 
организационим јединицама Градске управе када спроводе 
поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на: елементе 
одлуке о покретању поступка, елементе конкурсне докумен-
тације, осим у техничком делу, (предмер радова, технички 
опис, графички прилози, спецификација и др.), извештај 
комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда; врши 
стручне послове у области јавних набавки који се односе 
на: припрему нацрта интерних аката из области јавних на-
бавки, праћење поступака јавних набавки за потребе Град-
ске управе, вршење појединих послова у вези са праћењем 
поступака јавних набавки које спроводе јавна предузећа, 
установе и друге организације чији је оснивач град Београд,  
као и градске општине, примену прописа везаних за јавне 
набавке;припрема и израђује финансијски план Агенције у 
складу са Одлуком о буџету града; прати извршење финан-
сијског плана; врши преглед и контролу финансијских до-
кумената у вези са реализацијом закључених уговора, води 
евиденцију плаћања; прати утрошак средстава и сачињава 
извештаје о утрошеним средствима; врши синтетичке ана-
лизе података из јавних набавки; на нивоу Градске управе 
града Београда прати реализацију свих  закључених угово-
ра након спроведених поступака јавних набавки; анализира 
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уговорене цене, количине, комерцијалне услове; предлаже 
нова решења ради унапређења мониторинга закључених  
уговора; сачињава извештај о ефикасности трошења буџет-
ских средстава са посебним освртом на цене, количине и 
квалитет; предлаже мере и контролише спровођење истих у 
циљу повећања ефикасности трошења буџетских средстава; 
обавља и друге послове из области јавних набавки у складу 
са одлукама Скупштине града и градоначелника; остварује 
сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје 
надлежности примењују прописе из области јавних набав-
ки и друге послове у складу са законом, Статутом града и 
другим прописима.”

Члан 10.
Члан 70. мења се и гласи:
„Агенција за пословни простор врши послове који се 

односе на: управљање пословним простором чији је носи-
лац права јавне својине град; вођење евиденције пословног 
простора повереног на управљање; давање у закуп, односно 
на коришћење пословног простора; давање у закуп гаража 
и гаражних места на којима је носилац права јавне својине 
град; старање о закључивању уговора о закупу; достављање 
података о закупцима пословног простора Секретаријату 
за финансије – Управи јавних прихода у вези наплате нак-
наде за коришћење грађевинског земљишта; контролу ко-
ришћења пословног простора; давање сагласности јавним 
предузећима која управљају пословним простором чији 
су корисник градске општине, на одлуке надлежних орга-
на о давању у закуп пословног простора, односно о отказу 
и раскиду уговора о закупу; давање сагласности закупцу 
за извођење радова који имају карактер инвестиционог 
одржавања на закупљеној непокретности и признавање 
трошкова инвестиционог одржавања пословног просто-
ра; предузимање свих правних радњи за потребе судских и 
других поступака које у име Агенције обавља Градско јавно 
правобранилаштво; израду и реализацију плана и програ-
ма инвестиционог одржавања пословног простора; врши 
фактурисање закупнине закупцима пословног простора; 
организацију наплате прихода од закупнине и других нак-
нада и предузимање законских мера за наплату истих; фи-
нансијско-оперативне послове у вези са ликвидацијом и 
исплатом привремених и окончаних ситуација за извођење 
радова инвестиционог одржавања, сталних трошкова, об-
рачун и плаћање пореза на додату вредност; јавне набавке 
из надлежности Агенције; израду финансијског резултата и 
других финансијско-рачуноводствених извештаја у складу 
са прописима и друге послове у овој области у складу са за-
коном, Статутом града и другим прописима.”

Члан 11.
Члан 73а мења се и гласи:
„Комунална полиција обавља комунално-полицијске и 

друге послове који се односе на одржавање комуналног и 
другог законом уређеног реда од значаја за комуналну де-
латност, остваривање надзора у јавном градском, приград-
ском и другом локалном саобраћају у складу са законом 
и прописима града, заштиту животне средине, општин-
ских и некатегорисаних путева, улица и државних путева 
из надлежности града, културних добара и других јавних 
објеката од значаја за град, предузимање хитних мера и 
учествовање у вршењу спасилачке функције; пружа помоћ 
надлежним органима града, односно градским општинама, 
предузећима, организацијама и установама у спровођењу 
њихових извршних одлука (асистенција) и подршку спро-
вођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање 

живота у граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности града и градских општина 
утврђених законом, Статутом града и другим прописима.”

Члан 12.
У члану 100. у ставу 2. на крају реченице, брише се тачка, 

додаје се зарез и речи „осим ако посебним прописима није 
другачије одређено.” 

Члан 13.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града Бе-

ограда да утврди пречишћен текст ове одлуке. 

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-654/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 91. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 и 24/11), члана 4. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗ-

ГРАДЊУ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 20/94, 18/00, 16/03 и 51/08), у члану 10. став 1. 
мења се и гласи:

„Управни одбор је орган управљања Дирекције и има 
председника и осам чланова, од којих су шест представни-
ци града Београда, а три члана су представници запослених 
у Дирекцији који се предлажу на начин утврђен Статутом 
Дирекције.”

Члан 2.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Дирекције има председника и шест 

чланова, од којих су пет представници града Београда, а 
два члана су представници запослених у Дирекцији који се 
предлажу на начин утврђен Статутом Дирекције”.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-648/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона о 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 
123/07), и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”, БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени облика организовања друштвеног 

предузећа „Хиподром Београд”, Београд, у Јавно предузеће 
„Хиподром Београд”, Београд („Службени лист града Бео-
града”, број 2/08), мења се члан 4, став 1. и 2. и гласи:

„Претежна делатност коју Јавно предузеће обавља је:
– 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине.
Поред делатности из претходног става предузеће оба-

вља и следеће делатности:
– 81.10 – Услуге одржавања објеката,
– 93.11 – делатност спортских објеката (тркачке стазе за 

коње, организација спортских приредби на отвореном и за-
твореном и управљање њима),

– 85.51 – спортско и рекреативно образовање (обука у 
јахању, школа јахања),

– 93.19 – остале спортске делатности,
– 92.00 – коцкање и клађење,
– 01.43 – узгој коња и других копитара.”

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Износ основног капитала Јавног предузећа се утврђује 

по завршном рачуну, на основу података исказаних на од-
говарајућој позицији биланса стања, што на дан 31.12.2011. 
године износи 60.700.000,00 динара (словима: шездесет ми-
лиона седам стотина хиљада динара).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана средства, 
хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући 
и право коришћења добара у јавној својини.

Јавно предузеће може користити и средства у јавној 
и другим облицима својине, у складу са прописима који 
уређују обављање делатности од општег интереса и овом 
одлуком”.

Члан 3.
Члан 10. став 2. мења се и гласи:
„Оснивач даје сагласност на статут предузећа, одлуку о 

повећању или смањењу основног капитала (Градско веће), 
одлуку о статусним променама, промени облика предузећа 
и оснивања нових, акт о тарифи (одлука о ценама, тариф-
ни систем и друго), одлуку о улагању капитала, као и на све 
остале акте где је оваква обавеза оснивача предвиђена зако-
ном, Статутом или другим општим актом предузећа.”

Члан 4.
Члан 17. мења се и гласи:
„Јавно предузеће ће извршити усклађивање интерних 

аката, организације и пословања са одредбама ове одлуке у 
року од шест месеци од дана доношења ове одлуке.”

Члан 5.
Остали чланови Одлуке о промени облика организо-

вања друштвеног предузећа „Хиподром Београд”, Београд, у 
Јавно предузеће „Хиподром Београд”, Београд, („Службени 
лист града Београда”, број 2/08), остају и даље на снази.

Ову одлуку објавити  у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 66-649/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 9. Одлуке о поста-
вљању тезги и других покретних привремених објеката у 
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 
11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) и члана 31. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ OБРЕ-

НОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање тезги и других покретних привремених 
објеката  на јавним површинама 17 градских општина врши 
се сагласно Одлуци о постављању тезги и других покрет-
них привремених објеката на јавним површинама у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр.31/02, 5/03, 11/05, 
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације – места на којима је 
могуће постављање тезги и других покретних привремених 
објеката, време коришћења тих места, трајање радног времена 
и типови објеката, њихова величина, намена и врста робе, на 
јавним површинама територије Градске општине Обреновац. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Конзерватори за сладолед

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покрет-
ни објекат, индустријски произведен од метала, димензија 
60x120х75 cm, површине 0,72 m². Поставља га корисник не-
посредно као самостални објекат са припадајућом слобод-
ном површином од 1,0 m². Користи се у радном времену од 
8 до 24 часа, у периоду од 15. марта до 15. новембра, и ук-
лања по истеку овог периода.

ЛОКАЦИЈА 1 – Улица Љубе Ненадовића, испред улаза у 
школско двориште.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Љубе Ненадовића, испред зграде 

број 3.
Објекат 1 – конзерватор за сладоле.
ЛОКАЦИЈА 3 – аутобуска станицa „Ласта”, поред оглас-

ног стуба.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 4 – градски трг Др Зоран Ђинђић, код  роб-

не куће.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
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ЛОКАЦИЈА 5 – Карађорђев трг, испред зграде бр. 186.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица Милоша Обреновића, испред 

зграде број 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 7 – Улица Александра Aце Симовића, 

испред зграде број 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 8 – Улица краља Петра I, код „Ц маркета”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 9 – излетиште „Забран”, пешачка зона код 

Аласке колибе.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 10 – излетиште „Забран”, пешачка зона код 

Савске терасе. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 11 – излетиште „Забран”, пешачка зона код 

Плаже.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

Апарати за кокице

Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен 
од метала и стакла, димензија 80х120х160 cm, површине 
0,96 m². Поставља га корисник непосредно као самостал-
ни објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 
m², користи током целе године у радном времену од 8 до 24 
часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Улица Љубе Ненадовића, испред улаза у 
школско двориште.

Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Љубе Ненадовића, испред зграде 

број 1.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 3 – градски трг Др Зоран Ђинђић, испред 

зграде број 6.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 4 – Улицa Милоша Обреновића, испред 

зграде број 117, биоскоп „Палеж”.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 5 – Карађорђев трг, испред зграде бр. 186.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 6 – Улицa Милоша Обреновића, испред 

зграде број 1.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 7 – Улица Александра Аце Симовића, 

испред зграде број 2.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 8 – Барич, Oбреновачки пут, код улаза у 

школско двориште.
Објекат 1 – апарат за кокице. 
ЛОКАЦИЈА 9 – градски трг Др Зоран Ђинђић, испред 

зграде број 8.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 10 – парк испред ГО Обреновац, код велике 

жардињере.
Објекат 1 – апарат за кокице.

Ротациони сталак за продају књига

Ротациони сталак за продају књига је отворени лако 
покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, висине 
155 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непосредно 
као самостални објекат са припадајућом слободном површи-
ном од 1,0 m², користи током целе године у радном времену од 
8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – градски трг Др Зоран Ђинђић, код роб-
не куће.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају књига.

Расклопива тезга за продају семенки

Расклопива тезга за продају семенки је отворени, лако 
покретни објекат, израђен од дрвета, димензија 70x60x75 
cm и површине 0,42 m². Поставља га корисник непосредно 
као самостални објекат на припадајућој површини од 1,0 
m², користи током целе године у радном времену од 8 до 24 
часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Улица Милоша Обреновића, испред 
зграде број 117, биоскоп „Палеж”.

Објекат 1 – расклопива тезга за продају семенки.

Тезге за продају робе на мало

Тезга за продају робе на мало је отворени покретни обје-
кат израђен од метала, дим 100x180x230 cm, површине 1,80 
m², користи се током целе године у радном времену од 8 до 
20 часова и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Плато између насеља „Гај 1” и „Рој-
ковца”, преко пута пословне зграде „Орекс”.

Објекти 1-30 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица баричка река, плато између згра-

да број 31 и 33.
Објекти 1-15 – тезге за продају робе на мало.

Конзерватори за сладолед и расхладне витрине уз малоп-
родајне објекте

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни 
објекат, израђен од метала, димензија 60х120х75 cm, по-
вршине 0,72 m². Расхладна витрина је типски, отворени, 
покретни објекат израђен од метала и стакла, димензија 
70x70x200 cm, површине 0,49 m². Постављају се у функцији 
малопродајног објекта, без припадајуће слободне површи-
не, користе у радном времену тог објекта у периоду од 15. 
марта до 15. новембра и уклањају по истеку овог периода.

ЛОКАЦИЈА 1 – Улица Милоша Обреновића, испред ма-
лопродајног објекта у згради број 2.

Објекат 1– конзерватор за сладолед.
Објекат 2– расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Милоша Обреновића, испред ма-

лопродајног објекта у згради број 19.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 3 – Улица Милоша Обреновића, испред ма-

лопродајног објекта у згради број 27.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 4 – Улица Милоша Обреновића, испред ма-

лопродајног објекта у згради број 123.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 5 – Улица Милоша Обреновића, испред ма-

лопродајног објекта у згради број 160.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица Вука Караџића, испред малопро-

дајног објекта у згради број 30.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 7 – Улица Вука Караџића, испред малопро-

дајног објекта у згради број 54.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 8 – Улица Вука Караџића, испред малопро-
дајног објекта у згради број 76.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 9 – Улица војводе Мишића, испред малоп-

родајног објекта у згради број 223.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 10 – Улица војводе Мишића, испред малоп-

родајног објекта у згради број 225
Објекат 1 – конзерватор за сладолед,
ЛОКАЦИЈА 11 – Улица краља Петра I, испред малопро-

дајног објекта у згради број 42.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Улица кнеза Симе Марковића, испред 

малопродајног објекта у згради број 126.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 –  расхладна витрина. 
ЛОКАЦИЈА 13 – Немањина улица, испред малопродај-

ног објекта у згради број 67.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 14 – Улица проте Матеје Ненадовића, 

испред малопродајног објекта у згради број 36.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 –  расхладна витрина.
Овим планом утврђено је постављање укупно 92 

покретна привремена објекта на 39 локација:
– апарати за кокице – 10,
– конзерватори за сладолед – 11,
– ротациони сталак за продају књига – 1,
– расклопива тезга за продају семенки – 1,
– тезге за продају робе на мало – 45,
– конзерватори за сладолед уз малопродајне објекте – 14,
– расхладне витрине уз малопродајне објекте – 10.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план спроводи Организациона јединица општин-
ске управе надлежна за комуналне послове градске општи-
не Обреновац.

У поступку спровођења плана неопходно је извршити 
ближе дефинисање места постављања и услова по локација-
ма и објектима, и на исто прибавити сагласност Секретари-
јата за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријата за 
саобраћај. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део: 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 

1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две 
године.

Скупштина града Београда
Број 353-642/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 12. и 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 
123/07), члана 12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07)  и члана 31. став 1. та-
чка 9. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОРГАНИЗОВАЊУ 
РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТУДИО Б” СА 
ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КАО ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Решењу о организовању радиодифузног предузећа 

„Студио Б” са потпуном одговорношћу као јавног преду-
зећа за обављање радиодифузне делатности („Службени 
лист града Београда”, бр. 4/96, 13/97, 5/02 и 33/07), члан 7. 
мења се и гласи:

„Управни одбор има девет чланова, и то: шест чланова 
који су представници оснивача, а три члана су из реда за-
послених.

Радом Управног одбора руководи председник.
Председника, заменика и чланове Управног одбора име-

нује и разрешава Скупштина града Београда на време од 
четири године.

Чланове Управног одбора из реда запослених Скупшти-
на града именује и разрешава на начин утврђен Статутом.”

Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Надзорни одбор има седам чланова, и то: пет чланова 

који су представници оснивача, а два члана су из реда за-
послених.

Председник и чланови Надзорног одбора се именују и 
разрешавају на исти начин као и чланови Управног одбора.”

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

града”.
Скупштина града Београда

Број 6-650/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 31. и 60. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) 
и члана 28. Пословника Скупштине града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Утврђује се престанак функције члану Градског већа 
града Београда, због подношења оставке, Владану Ђукићу.

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

Скупштина града Београда
Број 118-646/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.



13. новембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 11

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и 
члана 25. став 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), члана 31. став 1. тачка 12. и члана 53. 
став 6. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 25. Пословника Скупштине 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Бира се за члана Градског већа града Београда, Про-
фир Ранчић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-651/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу члана 10. Одлуке о Градском 
јавном правобранилаштву („Службени лист града Београ-
да”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА

1. Именује се за заменика градског јавног правобрани-
оца, Мирјана Поповић Ракић, дипл. правник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-529/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерко-
вића број 5, Зоран Луковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-439/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Карађорђе”, Остружница, Београд, ул. Вука 
Караџића број 11, Драгана Петровић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-441/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Кнегиња Милица”, Нови Београд, ул. Јурија 
Гагарина број 78, Гаврило Аџић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-443/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јелена Ћетковић”, Београд, ул. Врањска број 
26, Светлана Албијанић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-445/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈКА ЛАКИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Радојка Лакић”, Београд, ул. Др Александра 
Костића број 1-7, на лични захтев,

– Миодраг Мркић,
– Тамара Црвеница.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-447/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Рудовци”, Лазаревац, ул. Душана Петровића 
Шанета број 4, Небојша Делић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-449/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зо-
рана Ђинђића број 112, Владимир Јовицки.

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

Скупштина града Београда
Број 118-451/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Нови Београд”, Нови Београд, Народних хе-
роја број 12, Александра Лара Јовић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-453/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Поповић“, Београд, ул. Маријане Грего-
ран број 62, Јулија Пешић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-455/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Коста Абрашевић”, Београд, ул. 13. октобра 
број 82, Миодраг Гигов.

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

Скупштина града Београда
Број 118-457/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вељко Дугошевић”, Београд, ул. Милана Ра-
кића број 41, Ивана Црвенко.

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

Скупштина града Београда
Број 118-459/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Влада Аксентијевић”, Београд, ул. Поенкаре-
ова број 8, Оља Ћоровић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-461/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Рипањ, Београд, ул. Ерчанска 
број 3, Борисав Калајџић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-463/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Карађорђе”, Београд, ул. Јове Илића број 2,

– Даринка Радовановић,
– Славко Поповић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-465/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Краљ Александар I”, Нови Београд, ул. 
Алексиначких рудара број 22, Коста Дамјановић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-467/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Сремац”, Борча, Београд, ул. Трг осло-
бођења број 3, на лични захтев,

– Ана Шуљ,
– Александра Ранковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-469/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Горан Ковачић”, Београд, ул. Војводе 
Бране број 18/а, 

– Иван Ристић,
– Ана Миновић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-471/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, МЛАДЕ-

НОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља 
Петра I број 175, Драгана Радишић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-473/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Милутиновић”, Вишњица, Београд, ул. 
Маршала Тита број 101, 

– Жана Андрејић,
– Владан Пејчић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-475/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Илија Бирчанин”, Земун, ул. Браће Крњеше-
вац број 2, Милосав Бабић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-477/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница, Бео-
град, Ул. 10. октобар број 10, Наташа Панић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-479/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Музичке школе „Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава 
Грујића број 2а, 

– Даница Крстајић,
– Светлана Крајинчанић Богић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-481/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње туристичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупан-
чича број 4,

– Небојша Панић,
– Наташа Плавић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-483/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 
12, Ненад Вукосављевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-485/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

TEХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе „Змај”, Земун, ул. Ауто-пут број 18, Вујадин 
Живковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-487/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОС-

ТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Угос-
титељско-туристичке школе, Београд, ул. Југ Богданова број 
28, Томислав Новаковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-489/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за дизајн текстила, Београд, ул. Војислава Илића 
број 88,

– Слађана Стојановић,
– Биљана Козар Драшковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-491/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број 
9, Драгица Спасојевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-493/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДА-

ВИДОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Зе-
мун, ул. Тошин бунар број 17,

– Зорица Чакаревић,
– Милутин Кривокапић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-495/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗЕМУН-

СКЕ ГИМНАЗИЈЕ, ЗЕМУН 

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Зе-
мунске гимназије, Земун, ул. Градски парк број 1, Жељка 
Адамовић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-497/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XII БЕО-

ГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XII 
београдске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82, 
Милка Међо.

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

Скупштина града Београда
Број 118-499/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТР-

ГОВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Тр-
говачке школе, Београд, ул. Хиландарска број 1,

– Зоран Ђурђић,
– Јелена Гвозденац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-501/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ 
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, НОВИ 

БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Деве-
те гимназије, „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, ул. 
Гоце Делчева број 41, Милан Тадић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-503/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12,

– Гордана Вилотић,
– Зоран Гајић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-505/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије, Младеновац, ул. Краља Александра Обреновића 
број 25,

– Милина Марић,
– Јасмина Чабрило.

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

Скупштина града Београда
Број 118-507/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРО-

ГРАДЊУ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Бео-
град, ул. Милоша Поцерца број 2, 

– Милан Васиљевић,
– Ружица Кораћ.

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

Скупштина града Београда
Број 118-509/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Спортске гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, 
Душко Бобић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-511/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕ-
ОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУ-

ТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ге-
олошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланко-
вић”, Београд, ул. Есад Пашина број 26,

– Слободанка Пецикоза,
– Невенка Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-513/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве 
београдске гимназије, Београд, ул. Цара Душана број 61, 
Наташа Дамњановић Николић.



Број 60 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. новембар 2012.

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

Скупштина града Београда
Број 118-515/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Станковић”, Београд, ул. Кнеза Милоша број 1а, 

– Чедомир Марјановић,
– Милован Маринковић,
– Будимирка Лончар,
– Драган Клепић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-517/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Електротехничке школе „Стари град”, Београд, ул. Високог 
Стевана број 37,

– Достана Шошкић,
– Душан Ђурашковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-519/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „РАКОВИЦА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пете 
економске школе „Раковица”, Београд, ул. Хасанагинице 
број 8, Љиљана Васиљевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-521/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕ-

ВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Грађе-
винске техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 2, 
Миладин Смиљанић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-523/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕТЕ 

ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Десе-
те гимназије „Михајло Пупин” Нови Београд, ул. Пролетер-
ске солидарности број 1, Радмила Перица Дамњановић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-525/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ” ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Еко-
номске школе  „Нада Димић” Земун, ул. Немањина број 9, 

– Предраг Филиповић,
– Љубиша Пешић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-527/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерковића број 5, Ана 
Ћурковић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-440/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Карађорђе”, Остружница, Београд, ул. Вука Караџића број 
11, Зоран Петровић, дипл. инж. електротехнике.

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

Скупштина града Београда
Број 112-442/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Кнегиња Милица”, Нови  Београд, ул. Јурија Гагарина број 
78, Александра Егер, лекар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-444/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Јелена Ћетковић”, Београд, ул. Врањска број 26, Никола 
Ћеранић, дипл. машински инжењер.

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

Скупштина града Београда
Број 112-446/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈКА ЛАКИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Радојка Лакић”, Београд, ул. Др Александра Костића 
број 1-7,

– Томислав Делић,
– Драгољуб Бркић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-448/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Рудовци”, Лазаревац, ул. Душана Петровића Шанета број 
4, Оливера Пинтер, професор разредне наставе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-450/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
број 112, Жаклина Филиповић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-452/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Нови Београд”, Нови Београд, Народних хероја број 12, 
Бранка Гоцев, економски техничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-454/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Поповић”, Београд, ул. Маријане Грегоран број 62, 
Лидија Милисављевић, наставник разредне наставе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-456/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Коста Абрашевић”, Београд, ул. 13. октобра број 82, Сини-
ша Томашевић, инжењер електротехнике.

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

Скупштина града Београда
Број 112-458/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Вељко Дугошевић”, Београд, ул. Милана Ракића број 41, 
Милица Пилетић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-460/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Влада Аксентијевић”, Београд, ул. Поенкареова број 8, Је-
лисавка Ерић, професор енглеског језика.

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

Скупштина града Београда
Број 112-462/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД 

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Рипањ, Београд, ул. Ерчанска број 3, Јасна 
Стојић, технички секретар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-464/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Карађорђе”, Београд, ул. Јове Илића број 2,

– Жељка Филић, професор физике и хемије,
– Катица Радосавац, економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-466/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Краљ Александар I”, Нови Београд, ул. Алексиначких руда-
ра број 22, Мирослав Милојковић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-468/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Борча, Београд, ул. Трг ослобођења 
број 3,

– Горан Миловић, дипл. правник,
– Лидија Костадиновић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-470/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Иван Горан Ковачић”, Београд, ул. Војводе Бране број 18/а, 

– Миљана Грбић,
– Слободан Трмчић.



Број 60 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. новембар 2012.

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

Скупштина града Београда
Број 112-472/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља Петра I број 175, 
Сања Сарић, наставник српског језика.

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

Скупштина града Београда
Број 112-474/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Милутиновић”, Вишњица, Београд, ул. Маршала 
Тита број 101, 

– Мирјана Гвозденовић, професор географије,
– Бојан Пејчић, електротехничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-476/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН 

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Илија Бирчанин”, Земун, ул. Браће Крњешевац број 2, Дра-
ган Бешевић, инж. информатике.

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

Скупштина града Београда
Број 112-478/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бранко Радичевић”, Велика Моштаница, Београд, ул. 10. ок-
тобра број 10, Јела Стевановић, професор разредне наставе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-480/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке 
школе „Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава Грујића 
број 2а, 

– Сретенко Марић, електротехничар,
– Ивана Поповић, професор солфеђа.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-482/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Средње ту-
ристичке школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 4,

– Весна Ђорђевић, медицинска сестра васпитач,
– Благоје Тодоровић, хотелијер.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-484/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Именује се за члана Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, Срећко 
Костадиновић, економски техничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-486/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе 
„Змај”, Земун, ул. Ауто-пут број 18, Зоран Тијанић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-488/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОС-

ТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Угоститељ-
ско-туристичке школе, Београд, ул. Југ Богданова број 28, 
Жељко Јовановић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-490/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ди-
зајн текстила, Београд, ул. Војислава Илића број 88, 

– Биљана Чакаревић, текстилни техничар,
– Александар Манојловић, приватник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-492/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке шко-
ле „Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број 9, Жељко 
Малетић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-494/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДА-

ВИДОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Правно-би-
ротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, ул. То-
шин бунар број 17,

– Душан Милић, адвокат,
– Биљана Ризнић, наставник разредне наставе.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-496/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗЕ-

МУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Земунске гим-
назије, Земун, ул. Градски парк број 1, Горан Поднар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-498/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XII београдске 
гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82, Гордана Ми-
лићевић, наставник српског језика и књижевности.

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

Скупштина града Београда
Број 112-500/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Трговачке 
школе, Београд, ул. Хиландарска број 1,

– Снежана Станојев, директор фирме „Snelteks”,
– Јелена Милановић, директор продаје и маркетинга у 

„VSD Trade”.

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

Скупштина града Београда
Број 112-502/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ 
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, НОВИ 

БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Девете гимна-
зије, „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, ул. Гоце Дел-
чева број 41,  проф. др Драган Радовић, професор на Факул-
тету за менаџмент у Сремским Карловцима.

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

Скупштина града Београда
Број 112-504/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12,

– Зоран Јовановић,
– Зоран Суботић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-506/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије, 
Младеновац, ул. Краља Александра Обреновића број 25,

– Анђелка Миловановић, дипл. економиста,
– Дубравка Исаковић Матић, лекар.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-508/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРО-

ГРАДЊУ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Школе за бро-
дарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, ул. Милоша 
Поцерца број 2, 

– Владимир Радуловић, слободни уметник,
– Винојла Кировски Келеч, архитектонски техничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-510/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СПОРТ-

СКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Спортске гим-
назије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, Драган Бук-
вић, специјалиста ветеринарске медицине.

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

Скупштина града Београда
Број 112-512/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕ-
ОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ „МИЛУ-

ТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Геолошке и 
хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Бео-
град, ул. Есад Пашина број  26,

– Иљана Ракић, професор,
– Јованка Миловановић, лекар неуропсихијатар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-514/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Прве београдске 
гимназије, Београд, ул. Цара Душана број 61, Душко Пејко-
вић, електротехничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-516/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБО-

РА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Станковић”, Београд, ул. Кнеза Милоша број 1а, 

– Вера Ристић, дипл. музичар, тромбониста,
– Љиљана Жунић, управни техничар,
– Душан Јовић, дипл. инж. електротехнике,
– Будимир Хинић, дипл. маш. инжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-518/12-С, 9. новембра 2012. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Електротехничке 
школе „Стари град“, Београд, ул.Високог Стевана број 37,

– Слађана Митић, медицински техничар,
– Јасмина Златановић, економски техничар.



Број 60 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. новембар 2012.

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

Скупштина града Београда
Број 112-520/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „РАКОВИЦА” БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Пете економске 
школе „Раковица”, Београд, ул. Хасанагинице број 8, Бојана 
Голубовић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-522/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕ-

ВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Грађевинске 
техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 2, Љиља-
на Милошевић, професор разредне наставе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-524/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕ-
ТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Десете гимна-
зије „Михајло Пупин” Нови Београд, ул. Пролетерске соли-
дарности број 1, Јасминка Томовић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-526/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ” ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Економске 
школе „Нада Димић” Земун, ул. Немањина број 9,

– Александар Тимотијевић, дипл. економиста,
– Горан Ковачевић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-528/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. но-
вембра 2012. године, на основу чл. 31. и 146. став 3. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. У Закључку Скупштине града Београда, број: 020-
866/11-С, од 15.12.2011. године („Службени лист града Бео-
града”, број 51/11), са изменом број: 020-171/12-С, од 9. мар-
та 2012. године („Службени лист града Београда”, број 8/12), 
тачка 2. мења се и гласи:

„2. Образује се Комисија за израду нацрта одлуке о про-
мени Статута града Београда (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу:

председник:
– Александар Антић, представник одборничке групе 

СПС – ЈС;
чланови:
– Данило Башић, представник одборничке групе Драган 

Ђилас избор за бољи Београд; 
– Ненад Николић, представник одборничке групе Пок-

ренимо Београд СНС;
– Андреја Младеновић, представник одборничке групе 

ДСС – Војислав Коштуница;
– Снежана Аритоновић, представник одборничке групе 

ПУПС.”
2. У тачки 3. речи: „у року од 150 дана“ замењују се речи-

ма: „до 10.12.2012. године”.
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3.  Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 020-645/12-С, 9. новембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 13. новембра 2012. годи-
не, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. та-
чка 9. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗ-
МЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗА-
ЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДЕЧЈЕМ 
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД, ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. 

ТАКОВСКА БР. 8

1. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилни-
ка о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Дечјем културном центру Београд, који је донео вршилац 
дужности директора 27. септембра 2012. године.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-4774/12-Г, 13. новембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 23. став 2. Одлуке о Градској упра-
ви („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10, 45/11 и 42/12) секретар Секретаријата за са-
обраћај доноси

УПУТС ТВ О
ЗА РАД САОБРАЋАЈНОГ ОСОБЉА ПРИЛИКОМ КО-
РИШЋЕЊА УРЕЂАЈА У СИСТЕМУ ЗА НАПЛАТУ КАРА-
ТА И УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим обавезујућим упутством ближе се дефинишена-

чин рада саобраћајног особља превозника који су укључе-
ни у превоз путника у систему јавног превоза у Београду 
(ИТС) приликом коришћења  уређаја у Систему за наплату 
карата и управљање возилима у јавном превозу (у даљем 
тексту: систем).

Члан 2.
Саобраћајно особље на које се односе одредбе овог упут-

ства чине сви запослени код превозника чији је делокруг 
рада у вези са системом, а посебно возачи.

Члан 3.
Уређаје за функционисање система чине сви уређаји ин-

сталирани у возилима превозника и просторијама њихових 
аутобаза са циљем обезбеђивања несметаног функциони-
сања система.

II. УПУТСТВО ЗА РАД ПРЕВОЗНИКА У СИСТЕМУ

Члан 4.
Обавеза превозника је да: у предвиђене апликације у 

систему уноси распоред рада возача и возила, уноси ван-
редне ситуације у „Дневни извештај о функционисању”, 
мења статус возилима у систему уколико дође до њихове 
промене, прати алармни екран, комуницира са Оператив-
но-контролним центром (у даљем тексту: ОКЦ), да одмах 
по пријави возача у случају било ког квара опреме у систе-
му обавести надлежну службу за одржавање, врши дообуку 
возача и обуку нових возача, благовремено задужује возаче 
возачким картицама и води евиденцију о издатим возачким 
и заменским картицама, води евиденцију о материјалним 
задужењима на возачким картицама и обавља и друге по-
слове по налогу Дирекције за јавни превоз.

II.1 Упутство за унос распореда рада возача

Члан 5.
За унос распореда рада возача, превозник је у обавези да 

користи одговарајућу апликацију у систему ИТС1 и ИТС2.
Апликација за распоред рада возача и возила у ИТС1 се 

састоји из више модула који се користе са циљем уноса ме-
сечних и дневних распореда.

За унос месечног распореда рада возача и возила ко-
ристе се модули: „Распоред рада по линијама” и „Месечни 
распоред замењивача”.

За дневне измене распореда користе се модули: „Распо-
ред рада по поласцима” и „Дневне измене рада возача”.

Распоред се прави за три типа реда вожње: радни дан, 
суботу и недељу.

Члан 6.
Превозник је дужан да попуњавањем модула „Распо-

ред рада по линијама” дефинише месечни распоред возача 
тако што уноси распоред рада возача на одређену смену на 
одређеној линији и дефинише радне дане у току недеље. 

Након сваке измене реда вожње потребно је кориговати 
распоред.

Члан 7. 
Превозник је дужан да попуњавањем „Модула за ме-

сечни распоред замењивача” дефинише распореда рада во-
зачима који нису распоређени у модулу „Распоред рада по 
линијама”.

Месечни распоред замењивача Превозник попуњава тек 
када је комплетно попуњен модул „Распоред рада по ли-
нијама”.

Члан 8.
У случајевима када постоји потреба дневних измена 

рада возача превозник попуњава модуле: „Распоред рада по 
поласцима” и „Дневне измене рада возача”.

Рапоредом рада по поласцима превознику је омогућено 
да за сваки планирани полазак додели возило и/или возача, 
односно попуњавањем модула „Дневне измене рада возача” 
изврши замену возача у случају непредвиђених околности.
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Члан 9.
За унос месечног распореда рада возача и возила у ИТС2 

користи се модул „Распоред рада по поласцима”.
Превозник је дужан да попуњавањем Распореда рада по 

поласцима дефинише распоред возачу зa дaтум зa кojи се 
рaспoрeд израђује. 

Распоред се прави за три типа реда вожње: радни дан, 
суботу и недељу.

II.2 Обавезе превозника у случају ванредних ситуација

Члан 10.
Превозник је у обавези да прати и реагује на аларме на 

„алармном екрану“. По пристиглом аларму превозник је ду-
жан да комуницира и обавести ОКЦ о предузетим мерама.

Члан 11.
Обавеза превозника је да све ванредне ситуације уноси 

у „Дневни извештај о функционисању” на дневном нивоу 
по пријему информација са свим релевантним подацима.

III. УПУТСТВО ЗА РАД ВОЗАЧА

Члан 12.
Обавезе из овог упутства односе се на возаче свих во-

зила (трамвај, аутобус, воз, тролејбус и др.) опремљених 
уређајима за функционисање система за наплату карата и 
управљање возилима у јавном превозуу Београду. 

III.1 Процедура за контролу исправности опреме у возилу

Члан 13.
Опрема у возилу намњена раду возача састоји се од-

возачког панела (командна табла) са читачем контактних 
(RFID) картица (у даљем тексту: возачка картица), штампа-
ча, валидатора и паник тастера. 

Члан 14.
Сваки возач дужан је да на рад дође са возачком карти-

цом коју је задужио код превозника.
Ступањем на рад возач је дужан да убаци возачку кар-

тицу у командну таблу возача, унeсе шифру и изврши по-
тврду унетих података, чиме је пријављен на рад у систему.

Члан 15.
Возач је у обавези да на почетку, у току и на крају свог 

рада врши контролу исправности опреме и свако физич-
ко оштећење и неправилност коју уочи пријави диспечеру 
превозника.

III.2 Вожња на линији

III.2.1 Почетак рада

Члан 16.
Обавеза возача је да након убацивања возачке картице 

и пријављивања на рад у систему, а потом и извршене кон-
троле исправности опреме у возилу, констатује у ком  ре-
жиму ради.

Систем предвиђа рад возача у аутоматском или мануел-
ном режиму рада.

Члан 17.
У аутоматском режиму рада возач је у обавези да на во-

зачком панелу изврши проверу понуђене линије, тураже и 
поласка.

Ако су ови подаци из система у сагласности са плани-
раним распоредом за тог возача, возач наставља вожњу, у 
супротном возач је у обавези да изабере мануелни режим 
рада.

Члан 18.
Одабиром мануелног режима рада, возач је у обавези да 

изврши избор линије на којој треба да вози, смера кретања 
и времена поласка на својој туражи. Након избора прве во-
жње, све наредне вожње отварају се у аутоматском режиму.

 III.2.2 Смена возача

Члан 19.
Након зaвршетка рaда (смeнa нa тeрминусу или у гaрa-

жи) возач се одјављује са рада извлачењем картице из ко-
мандне табле возача и затвара вожњу избором опције „Крaj 
вoжњe”. Нa штaмпaчу сe штaмпa днeвни извeштaj кojи во-
зач обавезно узима са собом.

Смeнa вoзaчa нa стajaлишту дуж линиje није дозвољена. 
Изузeтнo, смeнa нa стajaлишту дуж линиje мoжe дa сe из-
врши сaмo у случajу нeпрeдвиђeних oкoлнoсти, тaкo штo 
прeтхoдни вoзaч сaмo извучe свojу кaртицу (нeмa дoдaтних 
oпeрaциja), a нoви вoзaч убaцуje кaртицу у урeђaj, oдaбирa 
oпциjу „Пoкушaj пoнoвo”, коју потврђује и пријављује се на 
систем уносом шифре. Извeштaj зa прeтхoднoг вoзaчa сe 
штaмпa нaкoн тoгa.

III.2.3 Рад возила на другој линији

Члан 20.
Укoликo је возач добио нaлoг из ОКЦ-а или отправника 

да прoмeни линиjу на којој ради, потребно је да затвори во-
жњу на матичној линији и да кроз мануелни режим рада, а 
по налогу ОКЦ-а или отправника изврши избор линије на 
коју је послат на рад, смера кретања и тураже. 

III.2.4 Краткотрајно напуштање возила

Члан 21.
У случају потребе да возач напусти возило и да се потом 

врати на рад, дужан је да спроведе следећу процедуру:
– пре напуштања возила, возач је дужан да извуче кар-

тицу из уређаја;
– по повратку у возило, потребно је да картицу убаци у 

уређај и изабере опцију „Покушај поново” и потом прити-
сне Дугмe зa пoтврду.

III.2.5 Употреба аларма

Члан 22.
Aлaрми сe кoристe у случају ванредних ситуација.
Предвиђени су следећи аларми: сaoбрaћajнa нeз-

гoдa, хитнe службe, квaр вoзилa, квaр нa мрeжи, блoкaдa 
сaoбрaћaja, смeнa.

Возач врши избор аларма на возачком панелу према 
врсти ванредне ситуације након што безбедно заустави во-
зило. Коначну потврду слања возач треба да изврши само 
уколико је потпуно сигуран дa je нeoпхoднo пoслaти aлaрм.

Члан 23.
Паник тастер je аларм нajвeћeг приoритeтa и возач је 

дужан да га кoристи искључиво у систуацијама када му је 
угрожена безбедност. 

Дa би овај аларм био активиран, пoтрeбнo je притисну-
ти пaник тaстeр двa путa у крaткoм интeрвaлу.
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III.2.6 Искључење са линије у току рада због квара возила 
или из других разлога

Члан 24.
Уколико је из било ког разлога потребно да се возило 

искључи из саобраћаја у току рада, возач је дужан да се на-
кон слања одговарајућег аларма, привремено одјави извла-
чењем картице из командне табле возача и затвори вожњу 
избором опције „Крaj вoжњe“.

III.2.7 Укључење из гараже након завршетка квара возила 
или из других разлога

Члан 25.
Приликом повратка возила на линију, након отклањања 

квара или из других разлога, возача је дужан да се у гара-
жи пријави на рад убацивањем возачке картице у командну 
таблу возача, потврди унос шифре и у случају отварања ау-
томатског режима пређе у мануелни режим рада.

Доласком на стајалиште/терминус на коме се укључује у 
рад, возач је дужан да изабере линију, смер кретања и одго-
варајући полазак за своју туражу.

III.2.8 Искључење возила за гаражу након завршетка рада

Члан 26.
Након завршетка рада на линији, уколико се аутоматски 

није отворила „нулта вожња”, при поласку за гаражу, возач 
је дужан да избор „нулте вожње” изврши у мануелном ре-
жиму рада.

Доласком у гаражу возач је дужан да се одјави са рада 
извлачењем картице из командне табле возача и вожњу за-
твори избором опције „Крaj вoжњe”. Завршетком вожње на 
штампачу се исписује дневни извештај који возач узима са 
собом.

Приликом предаје возила у гаражи, возач је дужан да 
искључили eкрaн урeђaja притиском на дугмe сa зaдњe 
дeснe стрaнe урeђaja.

III.3 Продаја карата

Члан 27.
Возач продаје кaртe у вoзилу нa стajaлиштимa и тeрми-

нусимa. Кaртe сe мoгу прoдaвaти сaмo укoликo је вoзaчкa 
кaртицa убачена у возачки панел и уколико је отворена од-
говарајућа линија, смер кретања и полазак.

Одштампану карту возач је дужан да изда путнику.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања.

Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-01 број 07-621/12, 13. новембра 2012. године

Секретар
Бојан Бован, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ОКТОБРУ 2012. 

ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да повећање потрошачких цена у октобру 2012. го-
дине износи 4,1% у односу на претходни месец.

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

Број 053- 03/12-XVII-01, 13. новембра 2012. године

Директор
Стеван Гвозденов, с. р.
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JЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА МЕДИЈАЦИЈЕ У СРБИЈИ
8. децембра 2012. од 10. до 16.30 часова
Правни факултет Универзитета Унион у Београду,  

Гоце Делчева 36, Нови Београд

Предавачи:
Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда

Др Моника Милошевић, Правни факултет Универзитета Унион
Мр Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион

Тема семинара: 
Примена медијације као метода решавања сукоба, односно спорова у Србији с 
посебним освртом на нове тенденције у законодавству и пракси. Посебно ће 
бити представљена решења нацрта новог закона о медијацији од значаја за 

развој професије медијатора и услуга медијације у јавном и приватном сектору. 

Др Моника Милошевић – „Решавање конфликата применом медијације“

Љубица Милутиновић – „Примена медијације при судовима“

Мр Јелена Арсић – „Могућности развоја и примене медијације у приватном сектору“

Семинар је заснован на интерактивном приступу који укључује дискусије на тему 
постојећих и нових (очекиваних) законских решења и других питања релевантних 

за праксу медијације у Србији. Презентације су праћене студијама случаја и 
практичним примерима.

У котизацију је укључено: учешће у семинару, књига аутора др Монике Милошевић 
Увод у медијацију, фасцикла са рекламним материјалом, сертификат и освежење. 

Цена по учеснику: 6.900,00 с ПДВ-ом

За све додатне информације обратите се Правном факултету Универзитета Унион у Београду 

на телефон: 011/20 95 501, е-mail: info@pravnifakultet.rs или 

Одељењу маркетинга ЈП Службени гласник, тел.: 011/30 60 585, е-mail: marketing@slglasnik.com

ЈП Службени гласник и Правни факултет Универзитета Унион у Београду организују
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Страна
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о начину поступања са стварима које су 

у јавној својини града Београда, односно на којима 
град Београд има посебна својинска овлашћења  –  2

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-
нина за пословни простор на коме је носилац права 
јавне својине град Београд – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Град-
ској управи града Београда  – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изменама оснивачког акта Јавног пре-
дузећа „Хиподром Београд”  – – – – – – – – – – – – –  8

План постављања тезги и других покретних 
привремених објеката на јавним површинама у Бе-
ограду – подручје градске општине Обреновац  – –  8

Страна
Решење о измени и допуни Решења о органи-

зовању радиодифузног предузећа „Студио Б” са 
потпуном одговорношћу као јавног предузећа за 
обављање радиодифузне делатности  – – – – – – – –  10

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Градског већа града Београда– – – – – – – – – – –  10

Решење о избору члана Градског већа града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о именовању заменика градског јавног 
правобраниоца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  11–26

Закључак о измени Закључка о приступању про-
мени Статута града Београда  – – – – – – – – – – – –  26

Решење о давању сагласности на Правилник о 
измени Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Дечјем културном цен-
тру „Београд”, из Београда, ул. Таковска бр. 8  – – –  27

Упутство за рад саобраћајног особља приликом 
коришћења уређаја у Систему за наплату карата и 
управљање возилима у јавном превозу – – – – – – –  27

Показатељ повећања потрошачких цена у октоб-
ру 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

САДРЖАЈ
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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 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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