
Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 32. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС”, бр. 42/91 и 71/94), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 25. тачка 21. и 
члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ ГРАД-
СКОГ ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ИЗ БЕОГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Ре-

шења о оснивању установе Градског центра за физичку кул-
туру из Београда, 10-04 број 1375/1 од 26. новембра 1968. го-
дине, уписане у регистар Привредног суда у Београду бр. 1 
Fi 129/14, регистарски уложак број 5-639-00 од 23. децембра 
1968. године, са матичним бројем 7002157, у складу са од-
редбама Закона о јавним службама.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Градског центра за физичку културу је Град Бе-

оград (у даљем тексту: оснивач).
Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 

преко директора, Управног одбора и Надзорног одбора, 
које именује и разрешава Скупштина града.

Члaн 3.
Градски центар за физичку културу је основан као уста-

нова која управља средствима у јавној својини.
Установа је основана на неодређено време.

Члан 4.
Установа има својство правног лица.
Установа у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 5.
Установа послује под пословним именом: Градски цен-

тар за физичку културу.
Скраћено пословно име установе је: ГЦФК Београд.

Члан 6.
Седиште установе је у Београду, Улица делиградска број 27.

Члан 7.
Пословно име и седиште установе из чл. 5. и 6. не може 

се променити без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Члан 8.
Претежна делатност установе је:
9319 – остале спортске активности.
Установа може обављати и друге делатности у складу са 

законом.

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Члан 9.
Оснивач има право да:
1. управља установом,
2. учествује у расподели ликвидационе или стечајне 

масе, после престанка Установе стечајем или ликвидацијом, 
а по подмирењу обавеза установе,

3. буде информисан о раду установе.
Поред права из става 1. овог члана, оснивач има и друга 

права у складу са законом и овом одлуком.

VI. ЗАСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ

Члан 10.
Установа самостално иступа у правном промету у своје 

име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

установе, установа одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе установе, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом и овом одлуком.
Установу у правном промету заступа директор, без 

ограничења.

VII. ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 11.
Органи установе су:
1. директор,
2. Управни одбор,
3. Надзорни одбор.
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Директор

Члан 12.
Директор:
1. заступа и представља установу без ограничења,
2. организује и руководи процесом рада и пословања ус-

танове,
3. самостално доноси одлуке и одговара за законитост 

рада у установи,
4. предлаже програм рада и план развоја установе као и 

програм мера за њихово спровођење,
5. извршава одлуке Управног одбора,
6. потписује колективни уговор,
7. доноси општи акт о пословној тајни и општи акт о ор-

ганизацији и систематизацији у установи,
8. одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима радника у вези са радом у складу са законом,
9. врши и друге послове одређене законом и Статутом 

установе. 
Члан 13.

Директор установе може имати заменика.
Заменик директора врши послове из надлежности ди-

ректора које му он повери.

Члан 14.
Орган управљања установом је Управни одбор који има 

пет чланова од којих се два чалана именују из реда запослених.
Управни одбор:
– доноси Статут,
– закључује Уговор о раду са директором установе,
– усваја извештај о пословању и финансијски извештај,
– усваја програм рада,
– одлучује о начину коришћења средстава и имовине ус-

танове, као и имовине оснивача, у складу са законом,
– одлучује о расподели добити,
– доноси инвестиционе одлуке,
– доноси пословник о раду,
– бира заменика председника Управног одбора, 
– врши и друге послове утврђене законом, Статутом и 

актом оснивача.

Члан 15.
У установи се образује Надзорни одбор од три члана, од 

којих се један члан именује из реда запослених.

Члан 16.
Надзорни одбор:
– врши надзор над пословањем, прегледа годишњи из-

вештај и годишњи обрачун,
– о резултатима надзора обавештава Управни одбор ус-

танове и оснивача, и указује на евентуалне пропусте Управ-
ног одбора, директора и одговорних лица, 

– врши и друге послове утврђене законом и Статутом 
установе.

Члан 17.
Органе установе и заменика директора именује Скупшти-

на града Београда на период од четири године.

VIII. ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ

Члан 18. 
Пословање установе остварује се реализацијом програ-

ма рада, а програм рада остварује се реализацијом месеч-
них и годишњих планова.

Члан 19.
Средства за пословање установе обезбеђују се:
– непосредно од корисника услуга,
– продајом производа и услуга на тржишту,
– обављањем других комерцијалних делатности, као и 

делатности из области спорта, рекреације и физичког вас-
питања,

– из дугих извора.

IX. ОПШТА АКТА У УСТАНОВИ

Члан 20.
Општа акта у установи су:
– Статут,
– правилници,
– пословници,
– одлуке.

Члан 21.
Појединачна акта су: решења, упутства и наредбе.
Појединачна акта доноси директор.

Члан 22.
Установа води пословне књиге и саставља и подноси ра-

чуноводствене исправе и финансијске извештаје у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 23.
Установа је дужна да држи и чува све акте и документе у 

складу са законом.
Члан 24.

По доношењу ове одлуке, установа ће извршити усклађи-
вање интерних аката, са одлуком.

Члан 25.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 66-1020/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 129. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14), члана 3. став 1. та-
чка 24. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/12) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВО-

ДА ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Завода за биоциде и медицинску 

екологију („Службени лист града Београда”, број 24/06), по-
сле члана 5. додаје се нови члан „5а” који гласи:

„Завод за биоциде и медицинску екологију има искљу-
чиво право на обављање следећих делатности:

1. обављање послова дезинфекције, дезинсекције и де-
ратизације у здравственим установама чији је оснивач град 
Београд, у објектима основних школа чији је оснивач град 
Београд, у објектима предшколских установа чији је оснивач 



18. септембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 72 – 3

град Београд, у објектима установа социјалне заштите чији 
је оснивач Град Београд и објектима органа Града Београда;

2. обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације у објектима јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач Град Београд;

3. обављање послова систематске дератизације стамбе-
ног фонда, нехигијенских насеља и приобаља на територији 
Града Београда;

4. обављање послова сузбијања крпеља на територији 
Града Београда;

5. обављање послова сузбијање комараца, ларви и 
одраслих форми комараца на територији Града Београда;

6. обављање послова мониторинга штетних организама 
на територији Града Београда;

7. обављање послова дезинфекције према програмским 
индикацијама и у ванредним ситуацијама на територији 
града Београда”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-1021/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 4. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 7. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. став 
1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАД-ПУТ” 
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, број 3-124/13-С, од 22. марта 
2013. године („Службени лист града Београда”, број 10/13), 
3-29/13-С-20 од 22. новембра 2013. године („Службени лист 
града Београда”, број 54/13) и 3-492/14-С од 23. јуна 2014. го-
дине („Службени лист града Београда”, број 51/14), члан 4. 
став 1. мења се и гласи:

Седиште предузећа је у Београду, ул. Драгослава Срејо-
вића 8а.

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

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

Скупштина града Београда
Број 3-1019/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 23. Одлуке о начину поступања са непокретнос-
тима које су у јавној својини града Београда, односно на који-
ма град Београд има посебна својинска овлашћења („Служ-
бени лист града Београда”, број 36/14) а у складу са Законом 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 21/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13), донела је 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ

У програму уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2014. годину („Службени лист града Београда”, 
број 01/14) са Изменама и допунама Програма уређивања 
и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину, 
(„Службени лист града Београда”, бр. 29/14 и 55/14).

Допуњава се табела на страни 31. поглавља I.2. СА-
ОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУ-
РОМ, Д. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНО-
СА, тако што се иза тачка 1.Ц.72. додаје тачка 73. која гласи:

„Подручје приобаља реке Саве у граници пројекта Бео-
град на води”

Мења се поглавље IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА тако 
да гласи:

„За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове, у оквиру про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Дирекција као инвеститор у име града Београда, има 
право да предузима све прописане радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевин-
ских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да ЈП стараће се о реализацији овог програма, а Надзорни 
одбор дирекције ће пратити реализацију и о томе подноси-
ти извештаје надлежним органима града Београда.”

Ову измену и допуну програма објавити у „Службеном 
листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 463-1014/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. септем-
бра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 41а став 4. Закона 
о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 
91/10 – исправка) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

„ВИНОВА ЛОЗА У ЗЕМУНУ”
Члан 1.

Природно добро „Винова лоза у Земуну” проглашава се 
заштићеним као споменик природе.
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Природно добро „Винова лоза у Земуну” проглашава се 
заштићеним ради очувања генетског потенцијала врсте ви-
нова лоза, биолошке разноврсности и репрезентативних ден-
дрометријских карактеристика од значаја за заштиту и очу-
вање природних реткости, као и естетских и амбијенталних 
вредности културно-историјске целине старог језгра Земуна.

Члан 2.
Заштићено природно добро „Винова лоза у Земуну” (у 

даљем тексту: заштићено природно добро) чини чокот ви-
нове лозе – Vitis vinifera (interspecies Hybrida Vitis rupestris x 
Vitis lincecumii), кога карактерише развијен хабитус, импо-
зантна старост, добро здравствено стање и виталност. 

Члан 3.
Заштићено природно добро налази се на територији 

града Београда, градска општина Земун, унутар дворишта 
стамбеног објекта у Улици господској број 4, на катастар-
ској парцели број 1056, КО Земун, у државној својини.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 
230,00 m², односно 2,30 ари и пропорцијална је површини 
дворишта омеђеног унутрашњом фасадом стамбеног обје-
кта у Улици Господској број 4.

Положај и границе са графичким приказом заштићеног 
природог добра одштампани су уз ово решење и чине његов 
саставни део.

Члан 4.
Заштићено природно добро категорише се као заштиће-

но природно добро локалног значаја III категорије.

Члан 5.
На заштићеном природном добру установаљава се ре-

жим заштите III степена.
Режим заштите из става 1. овог члана спроводи се као ак-

тивна заштита заштићеног природног добра и забрањују све 
радње и активности које угрожавају или мењају његова обе-
лежја и својства, односно примарне вредности, а нарочито:

1) сеча чокота, ломљење ластара и грана, кидање лишћа, 
уништавање коре, уништавање и сеча кореновог система 
или предузимање било којих радњи и активности које би 
нарушиле, односно оштетиле његова битна својства или уг-
розиле његов биолошки опстанак;

2) садња било каквог декоративног зеленила и других 
садница на заштићеној површини око самог чокота винове 
лозе, које утичу на изглед заштићеног природног добра ви-
зуелно или конкурентски; 

3) раскопавање и одлагање земље и отпада на заштиће-
ној површини природног добра; 

4) уништавање или угрожавање кореновог система и чо-
кота приликом извођења било какве врсте радова у непо-
средној близини чокота, паркирање или прање возила уз 
чокот заштићеног природног добра;

5) испуштање отпадних и загађених вода на заштићену 
површину;

6) извођење грађевинских радова и активности на заш-
тићеној површини који могу негативно утицати, односно 
нарушити или оштетити вредности природног добра; 

7) постављање табли, обавештења, простирање веша и 
сличне активности на чокоту и гранама заштићеног при-
родног добра;

8) ложење ватре на заштићеној површини.

Члан 6.
Ограничења у оквиру установљеног режима заштите 

односе се на активности које могу бити одобрене и спрове-

дене на заштићеном подручју под условом да су планира-
ни радови и капацитети усклађени са концептом заштите и 
развоја заштићеног природног добра и то:

1) све биолошко-техничке мере заштите и неге за које 
се процени да су неопходне за одржавање виталности заш-
тићеног природног добра (резидба, третман против енто-
молошких и фитопатолошких обољења, уклањање сувих 
грана, заштита пресека приликом резидбе и др);

2) активности орезивања на одређену меру како би се 
обезбедио правилан изглед, очувао хабитус чокота и прави-
лан развитак крошње преко терасних површина, као и нес-
метан пролаз кроз пасаж;

3) активности сакупљања биљног материјала у циљу 
научних истраживања природног добра. као посебних би-
олошких вредности ради очувања генофонда и генетског 
материјала. 

4) активности на уређењу простора око чокота, ук-
лањање отпада који је затечен око саме главе чокота и ре-
довно одржавање целокупне заштићене површине;

Услове заштите природе из става 1.тач. 1), 2) и 3) овог 
члана утврђује организација за заштиту природе.

Члан 7.
Заштићено природно добро поверава се на управљање 

Јавном комуналном предузећу „Зеленило – Београд”, Сур-
чински пут број 2, Нови Београд (у даљем тексту: упра-
вљач) који испуњава законом прописане услове у погледу 
стручне, кадровске и организационе оспособљености за 
обављање послова заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја.

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

Члан 8.
Управљач је дужан да:
1) заштићено природно добро чува и одржава у складу 

са мерама заштите прописаним законом и овим решењем;
2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања 

заштићеног природног добра и благовремено предузима 
неопходне мере заштите (узимање узорака оболелих делова 
чокота и крошње, третман оболелих делова и др);

3) у случају настанка промена које заштићено природно 
добро могу уништити, оштетити или нарушити његова бит-
на својства, без одлагања обавести организацију за заштиту 
природе и надлежни инспекцијски орган;

4) заштићено природно добро обележи постављањем табле 
одговарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележе-
но на прописан начин (назив, основни подаци) уз претходно 
прибављену сагласност организације за заштиту природе;

5) донесе план управљања заштићеним природним до-
бром, односно годишње програме управљања заштићеним 
природним добром;

6) обезбеди и организује чување;
7) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-

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

Управљач је дужан да на погодан начин огласи и ко-
рисницима и посетиоцима учини доступним правила, 
обавезе и ограничења у погледу коришћења заштићеног 
природног добра, као и друге податке и информације о 
заштићеном природном добру и режиму његове заштите.
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Члан 9.
План управљања заштићеним природним добром доно-

си управљач за период од пет година (у даљем тексту: план 
управљања). 

План управљања из става 1. овог члана садржи: циље-
ве заштите, очувања и унапређења, мере и активности на 
спровођењу установљеног режима заштите, правила, оба-
везе и ограничења у погледу неге, уређења, одржавања и 
коришћења заштићеног природног добра, начин њиховог 
спровођења, смернице и приоритете за очување природних 
вредности и развој заштићеног природног добра, као и дру-
ге активности и мере прописане законом. 

На план управљања сагласност даје организациона једи-
ница Градске управе града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе.

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

План управљања се може ревидирати у периоду његове 
важности.

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

Члан 10.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним природним добром (у 
даљем тексту: програм управљања) на које сагласност даје 
организациона јединица Градске управе града Београда на-
длежна за заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног природног добра са обимом и дина-
миком њихове реализације и износом потребних финан-
сијских средстава.

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

Члан 11.
Ималац заштићеног природног добра дужан је да при-

родно добро учини приступачним јавности.

Члан 12.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног природног добра обезбеђују се у буџету града Бе-
ограда у оквиру Буџетског фонда за заштиту животне сре-
дине града Београда (у даљем тексту: Буџетски фонд), из 
накнаде за коришћење заштићеног природног добра, при-
хода остварених у обављању делатности управљања заш-
тићеним природним добрима, средстава обезбеђених за ре-
ализацију програма, планова и пројеката у области заштите 
природе и из других извора у складу са законом.

Средства обезбеђена у Буџетском фонду исплаћују се 
управљачу у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за текућу годину, а на основу годишњег 
програма управљања заштићеним природним добром.

Члан 13.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

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

Члан 14.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено природно добро мора бити у складу са 
овим решењем и планом управљања.

Постојећи планови и програми који се односе на под-
ручје на ком се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са одредбама овог решења у року од шест месеци од 
дана његовог ступања на снагу.

Члан 15.
План управљања управљач је дужан да донесе у року од 

90 дана од дана ступања на снагу овог решења.
Годишњи програм управљања за текућу годину, упра-

вљач је дужан да донесе у року од 30 дана од дана доношења 
плана из става 1. овог члана.

Управљач је дужан да донесе привремени програм упра-
вљања заштићеним природним добром у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог решења.

До доношења програма из става 3. овог члана управљач 
је дужан да поступа у складу са законом, спроводи режим 
заштите утврђен овим решењем, као и мере које одреди на-
длежни инспекцијски орган.

Члан 16.
Управљач је дужан да заштићено природно добро обеле-

жи у року од 45 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 17.
Организациона јединица Градске управе града Београ-

да надлежна за заштиту животне средине доставиће ово 
решење у року од 30 дана од дана његовог доношења, орга-
низацији за заштиту природе ради уписа у регистар заш-
тићених природних добара и надлежном органу за катастар 
непокретности ради уписа у земљишне књиге. 

Члан 18.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-1030/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 41а став 
4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА 
„ХРАСТ У УЛИЦИ МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА” У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Природно добро „Храст у Улици Мије Ковачевића” у Бе-

ограду проглашава се заштићеним као споменик природе.
Природно добро „Храст у Улици Мије Ковачевића” 

проглашава се заштићеним ради очувања биолошке вред-
ности и репрезентативних дендрометријских карактерис-
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тика од значаја за заштиту и очување природних реткости 
и ботаничке разноврсности, као и естетских вредности ур-
баног простора.

Члан 2.
Заштићено природно добро „Храст у Улици Мије Кова-

чевића” (у даљем тексту: заштићено природно добро) чини 
стабло храста лужњака (Quercus robur L.), које је импозант-
них дендрометријских вредности и атрактивности, старо-
сти око 80 година.

Дендрометријске карактеристике заштићеног природ-
ног добра су:
– висина стабла 19,00 m
– пречник крошње 21,75 m
– висина дебла до прве живе гране 3,00 m
– обим дебла на 1,30 m 2,82 m
– пречник дебла на 1,30 m 0,90 m

Члан 3.
Заштићено природно добро налази се на територији 

града Београда, градска општина Звездара, у Улици Мије 
Ковачевића број 4, на катастарској парцели број 1173/14, 
КО Звездара, у државном власништву.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 
371,35 m², односно 3,71 ара и пропорцијална је површини 
круга пречника крошње.

Положај и границе са графичким приказом заштићеног 
природног добра одштампани су уз ово решење и чине ње-
гов саставни део.

Члан 4.
Заштићено природно добро категорише се као заштиће-

но природно добро локалног значаја III категорије.

Члан 5.
На заштићеном природном добру установаљава се ре-

жим заштите III степена.
Режим заштите из става 1. овог члана спроводи се као ак-

тивна заштита заштићеног природног добра и забрањују све 
радње и активности које угрожавају или мењају његова обе-
лежја и својства, односно примарне вредности, а нарочито:

1) сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа, уништа-
вање коре и кореновог система или предузимање било 
којих радњи и активности које би измениле његов изглед, 
нарушиле, односно оштетиле битна својства стабла или уг-
розиле биолошки опстанак стабла;

2) раскопавање и одлагање земље, отпада или снега на 
заштићеној површини природногдобра;

3) испуштање отпадних и загађених вода на заштићену 
површину;

4) постављање табли и других обавештења на заштиће-
ном деблу;

5) извођење грађевинских радова на заштићеној повр-
шини или превођење инсталација испод и изнад заштићене 
површине;

6) изградња објеката на делу парцеле који могу имати 
негативан утицај на заштићено природно добро;

7) уништавање или угрожавање кореновог система и 
дебла приликом извођења било каквих радова у непосред-
ној близини заштићеног природног добра; 

8) паркирање аутомобила испод крошње заштићеног 
природног добра;

9) ложење ватре на заштићеној површини;
10) поплочавање заштићене површине циглом и другим 

материјалима у пречнику од 2 до 2,5 m око дебла; 

11) садња било каквог декоративног зеленила и других 
садница на заштићеној површини које утичу на изглед заш-
тићеног природног добра.

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

вољава се спровођење посебних мера заштите и коришћења 
заштићеног природног добра у научно-истраживачке и вас-
питно-образовне сврхе, као и интервенције које не угрожа-
вају његове примарне вредности и то:

1) примена биолошко-техничких мера заштите и неге 
стабла ради одржавања његове виталности и вредности (за-
ливање, прихрањивање, третман против фитопатолошких 
и ентомолошких оболења, уклањање стабала која ометају 
развој крошње храста и сл);

2) постављање табле са основним подацима о природ-
ним и споменичким вредностима заштићеног природног 
добра;

3) уређивање и одржавање заштићене површине при-
родног добра (кошење траве, сакупљање лишћа и др);

4) сакупљање семена у години пуног урода семена.
За радове и мере из става 1. тач. 1) и 2) овог члана оба-

везно се прибављају услови организације за заштиту при-
роде.

Члан 7.
Заштићено природно добро поверава се на управљање 

Јавном комуналном предузећу „Зеленило – Београд”, Сур-
чински пут број 2, Нови Београд (у даљем тексту: упра-
вљач) који испуњава законом прописане услове у погледу 
стручне, кадровске и организационе оспособљености за 
обављање послова заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја.

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

Члан 8.
Управљач је дужан да:
1) заштићено природно добро чува и одржава у складу 

са мерама заштите прописаним законом и овим решењем;
2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања 

заштићеног природног добра и благовремено предузима 
неопходне мере заштите (узимање узорака оболелих делова 
стабла и крошње, третман оболелих делова и друго);

3) у случају настанка промена које заштићено природно 
добро могу уништити, оштетити или нарушити његова бит-
на својства, без одлагања обавести организацију за заштиту 
природе и надлежни инспекцијски орган;

4) заштићено природно добро обележи постављањем 
табле одговарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде 
обележено на прописан начин (назив, основни подаци) уз 
претходно прибављену сагласност организације за заштиту 
природе;

5) донесе план управљања заштићеним природним до-
бром, односно годишње програме управљања заштићеним 
природним добром;

6) обезбеди и организује чување;
7) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-

шењем или поступа по захтеву организације за заштиту 
природе, односно по налогу надлежног инспектора.
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Управљач је дужан да на погодан начин огласи и ко-
рисницима и посетиоцима учини доступним правила, 
обавезе и ограничења у погледу коришћења заштићеног 
природног добра, као и друге податке и информације о 
заштићеном природном добру и режиму његове заштите.

Члан 9.
План управљања заштићеним природним добром доно-

си управљач за период од пет година (у даљем тексту: план 
управљања). 

План управљања из става 1. овог члана садржи: циље-
ве заштите, очувања и унапређења, мере и активности на 
спровођењу установљеног режима заштите, правила, оба-
везе и ограничења у погледу неге, уређења, одржавања и 
коришћења заштићеног природног добра, начин њиховог 
спровођења, смернице и приоритете за очување природних 
вредности и развој заштићеног природног добра, као и дру-
ге активности и мере прописане законом. 

На план управљања сагласност даје организациона једи-
ница Градске управе града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе.

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

План управљања се може ревидирати у периоду његове 
важности.

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

Члан 10.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања природним добром (у даљем тексту: 
програм управљања) на које сагласност даје организациона 
јединица Градске управе града Београда надлежна за зашти-
ту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног природног добра са обимом и дина-
миком њихове реализације и износом потребних финан-
сијских средстава.

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

Члан 11.
Ималац заштићеног природног добра дужан је да при-

родно добро учини приступачним јавности.

Члан 12.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног природног добра обезбеђују се у буџету града Бео-
града у оквиру Буџетског фонда за заштиту животне среди-
не града Београда (у даљем тексту: Буџетски фонд), прихода 
остварених у обављању делатности управљања заштићеним 
природним добрима, средстава обезбеђених за реализацију 
програма, планова и пројеката у области заштите природе и 
из других извора у складу са законом.

Средства обезбеђена у Буџетском фонду исплаћују се 
управљачу у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за текућу годину, а на основу годишњег 
програма управљања заштићеним природним добром.

Члан 13.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

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

Члан 14.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено природно добро мора бити у складу са 
овим решењем и планом управљања.

Постојећи планови и програми који се односе на под-
ручје на ком се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са одредбама овог решења у року од шест месеци од 
дана његовог ступања на снагу.

Члан 15.
План управљања управљач је дужан да донесе у року од 

90 дана од дана ступања на снагу овог решења.
Годишњи програм управљања за текућу годину, упра-

вљач је дужан да донесе у року од 30 дана од дана доношења 
плана из става 1. овог члана.

Управљач је дужан да донесе привремени програм упра-
вљања заштићеним природним добром у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог решења.

До доношења програма из става 3. овог члана управљач 
је дужан да поступа у складу са законом, спроводи режим 
заштите утврђен овим решењем, као и мере које одреди на-
длежни инспекцијски орган.

Члан 16.
Управљач је дужан да заштићено природно добро обеле-

жи у року од 45 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 17.
Организациона јединица Градске управе града Београ-

да надлежна за заштиту животне средине доставиће ово 
решење у року од 30 дана од дана његовог доношења, орга-
низацији за заштиту природе ради уписа у регистар заш-
тићених природних добара и надлежном органу за катастар 
непокретности ради уписа у земљишне књиге.

Члан 18.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-1031/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 46. Закона 
о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 
91/10 – исправка) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОД-
НОГ ДОБРА „ДВА СТАБЛА КРИМСКЕ ЛИПЕ” НА АН-

ДРИЋЕВОМ ТРГУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Престаје заштита заштићеног природног добра „Два 

стабла кримске липе” (Tilia Euchlora Koch.) на Андрићевом 
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тргу у Београду, градска општина Стари град, које је у др-
жавном власништву, због губитка својстава и вредности 
заштићеног природног добра.

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

Решење Општинског комитета за комунално стамбене и 
грађевинске послове општине Стари град, број IV-03/7 број 
352-24/81 од 7. маја 1981. године у делу наведеном под А, та-
чка 1. који се односи на заштиту два стабла кримске липе на 
Андрићевом тргу у Београду.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-1032/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 46. Зако-
на о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10 – исправка) и члана 31. Статута града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОД-
НОГ ДОБРА „ЛАЛИНО ДРВО” У УЛИЦИ ПУКОВНИКА 

БАЦИЋА БРОЈ 7 У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Престаје заштита заштићеног природног добра „Лалино 

дрво” (Liriodendron Tulipifera L.) у улици Пуковника Бацића 
број 7 у Београду, градска општина Савски венац, катастар-
ска парцела 20025/1 КО Савски венац, које је у приватном 
власништву, због губитка својстава и вредности заштиће-
ног природног добра.

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

Решење Скупштине града Београда, број 5-200/98-XIII-01 
од 8. октобра 1998. године („Службени лист града Београ-
да”, број 16/98).

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-1033/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) 
и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ 

ЗАВОДА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Статут Градског завода за вешта-
чење, који је донео Управи одбор Завода под бројем 1598/14, 
на седници одржаној 12. септембра 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1022/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. 
тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА 

ИЗ БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. бр. 65 од 9. септем-
бра 2014. године) о изменама Статута Центра београдских 
фестивала, који је усвојио Управни одбор Дирекције ФЕСТ-
а на седници одржаној 9. септембра 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1023/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. 
тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА” ИЗ БЕО-

ГРАДА, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 3

1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 726 од 29. ав-
густа 2014. године) о изменама Статута Позоришта „Бошко 
Буха”, коју је усвојио Управни одбор Позоришта „Бошко 
Буха” на седници одржаној 29. августа 2014. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-1024/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 29, 30, 31. и 39. став 1. Закона 
о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. 
закон и 93/12), члана 4. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), чла-
на 12. став 1. тач. 7. и 8. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 25. став 1. тачка 18. и члана 
31. став 1. тач. 8. и 9. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност Туристичкој организацији Београда 
на Одлуку о измени и допуни Статута број 2014 од 29. ав-
густа 2014. године, а коју је донео Управни одбор Туристич-
ке организације Београда на 32. седници одржаној 29. авгус-
та 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1025/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу одредаба члана 21. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 
и 79/05), члана 32. став 1. тач. 8. и 9. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 
12. став 1. тач. 7. и 8. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07) и члана 31. став 1. тач. 8. и 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТА-

НОВЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност Ветеринарској установи „Ветерина 
Београд” на Одлуку о изменама и допунама статута Ветери-
нарске установе „Ветерина Београд” број: 36 од 18. августа 
2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1026/14-С, 18. септембар 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 139-244. Закона о при-
вредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11 и 83/14 – др. закон), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА 
ЗА СКУПШТИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ВЕЛЕТР-

ЖНИЦА – БЕОГРАД” Д.О.О. 

1. Одређују се за Скупштину Привредног друштва „Ве-
летржница – Београд” д.о.о. представници Града Београда, 
као оснивача, и то:

– Драженко Грабеж, председник,
– Милојка Симић, трговац, члан,
– Слободан Спасојевић, инж. организације рада, члан,
– Милан Ивановић, инжењер, члан,
– Татјана Ђорђевић, дипл. филолог, члан.
2. Ступањем на снагу овог решења престају да важе 

Решење о одређивању представника града Београда у 
Скупштину Привредног друштва „Велетржница – Београд” 
д.о.о број: 112-596/13-С од 25. јуна 2013. године и Решење 
о одређивању представника града Београда у Скупштину 
Привредног друштва „Велетржница – Београд” д.о.о број: 
112-391/13-С-20 од 9. децембра 2013. године.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1041/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 109. Пословника Скупштине 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРА-
ДА, БРОЈ: 3-811/14-С ОД 22. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ

1. У ставу I Решења Скупштине Града Београда, број: 
3-811/14-С од 22. јула 2014. године, тачка 2. мења се и гласи:

„2. Тијана Маљковић, дипл. економиста, заменик пред-
седника.”

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

Скупштина града Београда
Број 3-1039/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 
31. тачка 7. а у вези тачке 9. истог члана Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОКРЕТАЊЕ 
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 
ПРИПАЈАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЈЕЗЕРО” 

Д.О.О. БЕОГРАД ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „АДА ЦИГАН-
ЛИЈА”

1. Даје се сагласност ПД „Језеро” д.о.о. Београд и ЈП „Ада 
Циганлија” да спроведу поступак статусне промене при-
пајања привредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном 
предузећу „Ада Циганлија” и закључе уговор о припајању, 
а све у складу са процедуром прописаном Законом о при-
вредним друштвима, уз претходну сагласност Градског ја-
вног правобранилаштва.

2. Усваја се Нацрт уговора о припајању Привредног 
друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Ци-
ганлија”.

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

Скупштина града Београда
Број 463-1042/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шесте 
београдске гимназије, Београд, ул. Милана Ракића број 33, 
представник запослених, Снежана Марковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-947/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ге-
одетске техничке школе, Београд, ул. Милана Ракића број 
42, представник јединице локалне самоуправе Александар 
Цвијовић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-950/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XIII 
београдске гимназије, Београд, ул. Љешка број 47, представ-
ник јединице локалне самоуправе Александра Станојевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-952/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана 
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Мијалковића број 11, представник јединице локалне само-
управе Александрa Станојевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-954/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бановић Страхиња”, Београд, ул. Кнеза Ви-
шеслава број 15, представник јединице локалне самоуправе 
Ивана Савић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-956/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ђорђе Крстић”, Београд, ул. Живка Настића 
Бабе број 12, представник јединице локалне самоуправе 
Марко Зорић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-958/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), 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, ул. Народних 
хероја број 12, представник јединице локалне самоуправе 
Мирјана Стаматовић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-960/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, ул. Народних 
хероја број 12, представник јединице локалне самоуправе 
Иван Меденица.

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

Скупштина града Београда
Број 118-962/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Петар Кочић”, Земун, ул. Првомајска број 79, 
представник јединице локалне самоуправе, на лични за-
хтев, Марко Јанковић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-964/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Владислав Рибникар”, Београд, ул. Краља Ми-
лутина број 10, представник јединице локалне самоуправе 
Александра Потпаревић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-977/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Антон Скала”, Београд, ул. Петра Чајковског 
број 2а, на лични захтев Марија Михаиловић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-979/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, 

– Тања Жегарац,
– Алекса Перовић,
– Милош Кузмановић,
– Биљана Суботић, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-981/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вожд Карађорђе”, Београд, Јаково, ул. Боље-
вачка број 2, Виолета Милошевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-983/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
ПК „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са Домом ученика ПК „Београд”, Бе-
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оград, ул. Панчевачки пут број 39, представник родитеља, 
на лични захтев, Весна Бузаџић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-985/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Же-
лезничке техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 
14, представник родитеља Младен Петковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-987/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIV БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XIV 
београдске гимназије, Београд, ул. Хаџи Проданова број 5, 
представник јединице локалне самоуправе Тања Живковић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-989/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, 

БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Београд, ул. Дон-
ска бр 27-29, представници родитеља:

– Предраг Пуђа,
– Милан Пашић,
– Милан Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-991/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Спортске гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а: 

– Александар Лукић,
– Аница Галић,
– Ирена Радојичић,
– Небојша Казимировић,
– Драган Буквић,
– Милан Тасић,
– Игор Милановић,
– Дејан Томашевић,
– Снежана Николић Дрекаловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-993/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕСТЕ 
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Шесте београд-
ске гимназије, Београд, ул. Милана Ракића број 33, пред-
ставник запослених Јелена Рашевић, проф. француског је-
зика и књижевности.

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

Скупштина града Београда
Број 112-948/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БА-
ЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Балетске 
школе „Лујо Давичо”, Београд, ул. Кнез Милетина број 8, на 
време од четири године, и то:

– Нина Чолановић, балетски играч,
– Нада Војиновић, дипл. глумац,
– Душко Михаиловић, балетски играч,
– Дејана Јовановић, 
– Слободан Спасић, 
– Мира Ивановић Томашић,
– Ирена Ракић,
– Невена Додић,
– Исидора Полић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-949/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Геодетске 
техничке школе, Београд, Милана Ракића број 42, представ-
ник јединице локалне самоуправе Емил Здравковић, маги-
стар саобраћајних наука.

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

Скупштина града Београда
Број 112-951/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XIII београдске 
гимназије, Београд, ул. Љешка број 47, представник једини-
це локалне самоуправе Ненад Стошић, магистар историје.

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

Скупштина града Београда
Број 112-953/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Владимир Назор”, Београд, ул. Милана Мијалковића број 
11, представник јединице локалне самоуправе Никола Фра-
нић, студент.



18. септембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 72 – 15

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

Скупштина града Београда
Број 112-955/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бановић Страхиња”, Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 15, 
представник јединице локалне самоуправе Катарина Ма-
рић, дипл. правник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-957/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ђорђе Крстић”, Београд, ул. Живка Настића Бабе број 12, 
представник јединице локалне самоуправе Александар Ми-
лошевић, саобраћајни техничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-959/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Нови Београд”, Нови Београд, ул. Народних хероја број 12, 
представник јединице локалне самоуправе Радмила Марти-
новић, инжењер организације.

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

Скупштина града Београда
Број 112-961/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иван Гундулић”, Нови Београд, ул. Народних хероја број 
12, представник јединице локалне самоуправе Мирјана 
Стаматовић, службеник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-963/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
Петар Кочић”, Земун, ул. Првомајска број 79, представник 
јединице локалне самоуправе Тијана Дукић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-965/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ-ЛАБУД”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Лабудовић Лабуд”, Лазаревац, Барошевац, ул. 
Милорада Лабудовића Лабуда број 34, на време од четири 
године, почев од 23. септембра 2014. године, и то:

– Даница Николић, наставник српског језика,
– Љиљана Белошевић, професор историје,
– Зорица Бижић, професор разредне наставе,
– Анђелка Герасимовић,
– Милош Петровић,
– Зоран Марковић,
– Слободан Васиљевић,
– Данијела Ковачевић,
– Владан Чавић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-966/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Диша Ђурђевић”, Лазаревац, Вреоци, ул. 2. октобра број 
8, на време од четири године, почев од 23. септембра 2014. 
године, и то:

– Ранко Гребовић,
– Слађана Грујић,
– Марија Шаровић,
– Саша Шекарић,
– Снежана Гордић,
– Олга Перишић,

– Дане Пантелин,
– Јасмина Антонијевић,
– Никола Госпавић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-967/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михаило Младеновић Сеља”, Дудовица, Лазаревац, ул. 
Др Воје Даниловића број 17, на време од четири године, по-
чев од 23. септембра 2014. године, и то:

– Оливера Којић, професор педагогије,
– Јасмина Веселиновић, професор разредне наставе,
– Зорица Милошевић, професор разредне наставе,
– Стојадин Ивковић,
– Слободан Благојевић,
– Жељко Павловић,
– Милош Јанковић,
– Живорад Радосављевић,
– Мирослав Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-968/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Лазаревац, Степојевац, ул. 7. октобра бб, 
на време од четири године, почев од 23. септембра 2014. го-
дине, и то:

– Данијела Петковић,
– Љиљана Перишић,
– Оливера Глигоријевић,
– Емил Димитријевић,
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– Саша Маринковић,
– Мирољуб Лесендрић,
– Драган Нешић,
– Вукоман Марковић,
– Милијана Радивојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-969/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Кнез Лазар”, Лазаревац, ул. Бранка Радичевића број 27а, 
на време од четири године, почев од 23. септембра 2014. го-
дине, и то:

– Бојана Жујовић, дипл. математичар,
– Владан Вујичић, наставник физичког васпитања,
– Данијела Ђаковић, наставник разредне наставе,
– Катарина Маринковић,
– Виолета Миловановић,
– Катарина Милановић,
– Зоран Живановић,
– Дејан Марковић,
– Никола Денић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-970/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац, Лазаревац, на време од 
четири године, почев од 23. септембра 2014. године, и то:

– Јадранка Шијан, професор разредне наставе,
– Сенка Стијовић, професор српског језика и књижев-

ности,

– Драгана Протић, професор руског језика,
– Саша Пантелић,
– Бојана Димитријевић,
– Маја Јаковљевић,
– Слободан Јовановић,
– Драган Маринковић,
– Љубиша Тобџић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-971/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Рудовци”, Лазаревац, ул. Душана Петровића Шанета 
број 4, на време од четири године, почев од 23. септембра 
2014. године, и то:

– Марија Божић, наставник енглеског језика,
– Оливера Пинтер, професор разредне наставе,
– Срђан Ђумић, наставник историје,
– Александар Симић,
– Саша Адамовић,
– Оливера Марковић,
– Драган Симић,
– Горан Перишић,
– Радивоје Урошевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-972/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Дуле Караклајић”, Лазаревац, ул. Дула Караклајића број 
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35а, на време од четири године, почев од 23. септембра 2014. 
године, и то:

– Душица Кртинић, дипл. педагог,
– Данијела Ч. Ђорђевић, професор разредне наставе,
– Иван Стијовић, професор математике,
– Миљана Гајић,
– Јелена Цвијетић,
– Зоран Ђорђевић,
– Јордан Младеновић,
– Дејан Милић,
– Срђан Алимпијевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-973/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Велики Црљени, Лазаревац, на време од 
четири године, почев од 23. септембра 2014. године, и то:

– Драгана Срнић, наставник разредне наставе,
– Сузана Алексић, професор хемије,
– Милош Дражић, педагог,
– Зоран Максимовић,
– Марија Радојичић,
– Тања Вукотић,
– Немања Катић,
– Саша Ђурђевић,
– Јелена Петронијевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-974/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке 
школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Радичевића 

број 27а, на време од четири године, почев од 23. септембра 
2014. године, и то:

– Гордана Мумовић,
– Наташа Миладиновић,
– Владимир Милошевић,
– Верица Васиљевић,
– Миле Спасић,
– Зоран Дуњић,
– Анкица Крсмановић,
– Мирко Ковачевић,
– Жељко Маченовски.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-975/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља 
Петра I број 175, на време од четири године, и то:

– Зора Грбовић, наставник флауте,
– Љиљана Митровић, шеф рачуноводства,
– Владимир Булатовић, наставник соло певања,
– Андреј Николић, 
– Весна Фила,
– Предраг Матовић,
– Ивана Илић, инжeњер саобраћаја,
– Марија Пантић, Факултет за маркетинг,
– Предраг Павковић, музичар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-976/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Владислав Рибникар”, Београд, ул. Краља Милутина број 
10, представник јединице локалне самоуправе Марко Бојин.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-978/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Антон Скала”, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, Ксе-
нија Сулејмановић, дипломирани педагог.

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

Скупштина града Београда
Број 112-980/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБО-

РА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40:

– Тања Жегарац Гајић, наставник разредне наставе,
– Данка Деспотовић, наставник разредне наставе,
– Љиљана Поповић, наставник разредне наставе,
– Душко Спасовски, лекар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-982/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Вожд Карађорђе”, Београд, Јаково, ул. Бољевачка број 2, 
Љиљана Путниковић, наставник разредне наставе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-984/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ПК „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Пољопривредне 
школе са Домом ученика ПК „Београд”, Београд, ул. Панче-
вачки пут број 39, представник родитеља Себастиан Жива-
новић, професионално војно лице Војске РС.

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

Скупштина града Београда
Број 112-986/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Железничке 
техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 14, пред-
ставник родитеља Дејан Поповић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-988/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIV БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XIV београдске 
гимназије, Београд, ул. Хаџи Проданова број 5, представник 
јединице локалне самоуправе Зоран Вујовић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-990/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕ-

ОГРАД

1. Именује се за чланове Школског одбора Фармацеут-
ско-физиотерапеутске школе, Београд, ул. Донска бр 27-29, 
представници родитеља 

– Зорица Менићанин,
– Драган Петров,
– Дмитар Торбица.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-992/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Спортске 
гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, на период 
од четири године, и то:

– Нада Копривица, наставник српског језика и књижев-
ности,

– Горан Костић, наставник математике,
– Маријана Поповић, наставник латинског језика,
– Драган Буквић,
– Јелена Штелић,
– Јелена Поповић Ђорђевић,
– Урош Трипковић,
– Ненад Петровић,
– Крсто Медојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-994/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије у 
Лазаревцу, ул. Раце Терзића број 6, на време од четири го-
дине, почев од 23. септембра 2014. године, и то:

– Горан Јеремић,
– Јелена Мирић,
– Нада Сајић Карановић,
– Гордана Дражић,
– Вера Рајић,
– Жељко Вуковић,
– Милан Марковић,
– Горан Давидовић,
– Миленко Вулићевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-995/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о градској 
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНОГ КОЛЕК-
ТОРА КЦС „МОСТАР” – ХИТНА ПОМОЋ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 
фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска 
општина Савски венац (у даљем тексту план детаљне регу-
лације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Савски венац, 
коридор фекалног колектора, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,5 ha.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке 

о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног 
колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина 
Савски венац („Службени лист града Београда”, број 51/14).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Савски венац, 
коридор фекалног колектора, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,5 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 

да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст, 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-28/14 од 7. јула 2014. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-38/2014-V-04 од 14. јула 2014. године), ЈКП „Зелени-
ло – Београд” (допис бр. 5900/2 од 23. јула 2014. године), За-
вод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1700/2 од 24. 
јула 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

JКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тра-
жено мишљење у законском року, па се у складу са одред-
бама Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да 
су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
Плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-28/14, 26. августа 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о градској 
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОП-
ЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ТОПЛАНЕ ТО „НОВИ БЕОГРАД” 
ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за реконструк-
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цију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови 
Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске 
општине Нови Београд и Савски венац (у даљем тексту 
план детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градских општина Нови Београд 
и Савски венац, трасa будуће топловодне мреже са пре-
пумпнoм станицoм „Газела”, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 6 ha.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступа се на основу Одлу-

ке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и 
доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” 
до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине 
Нови Београд и Савски венац („Службени лист града Бео-
града”, број 51/14).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градских општина Нови Београд 
и Савски венац, трасa будуће топловодне мреже са пре-
пумпнoм станицoм „Газела”, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 6 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-31/14 од 7. јула 2014. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-

роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-39/2014-V-04 од 15. јула 2014. године), ЈКП „Зеленило 
– Београд” (допис бр. 5903/2 од 23. јула 2014. године), Завод 
за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1701/2 од 24. јула 
2014. године) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
(допис бр. 31487/1 од 25. јула 2014. године) доставили су 
мишљење у коме наводе да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису 
доставили тражено мишљење у законском року, па се у 
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-31/14, 27. августа 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о градској 
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЧНЕ МРЕЖЕ СТАМБЕНОГ 
КОМПЛЕКСА „СТАРО НАСЕЉЕ” У ЖЕЛЕЗНИКУ СА 
ДЕНИВЕЛИСАНИМ ПРЕЛАЗОМ ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧ-

КЕ ПРУГЕ, ГО ЧУКАРИЦА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела уличне 
мреже стамбеног комплекса „Старо Насеље” у Железнику 
са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, град-
ска општина Чукарица (у даљем тексту план детаљне регу-
лације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Чукарица, шири 
простор око саобраћајног правца Милована Нићифоро-
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вића – Илије Чалића – Ђуре Јакшића, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 3,7 ha.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке 

о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стам-
беног комплекса „Старо Насеље” у Железнику са денивели-
саним прелазом преко железничке пруге, градска општина 
Чукарица („Службени лист града Београда”, брпк 51/14).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Чукарица, шири 
простор око саобраћајног правца Милована Нићифоро-
вића – Илије Чалића – Ђуре Јакшића, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 3,7 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-33/14 од 7. јула 2014. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-40/2014-V-04 од 14. јула 2014. године), ЈКП „Зелени-
ло – Београд” (допис бр. 5902/2 од 23. јула 2014. године), За-
вод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1703/2 од 24. 
јула 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тра-

жено мишљење у законском року, па се у складу са одред-
бама Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да 
су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-33/14, 27. августа 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о градској 
управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КНЕЗ ДАНИ-
ЛОВЕ, СТАНОЈА ГЛАВАША, ДАЛМАТИНСКЕ И СТА-

РИНЕ НОВАКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за блок између 
улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и 
Старине Новака, градска општина Палилула (у даљем текс-
ту план детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Direct 
Capital S” d.o.o, Београд, Далматинска бр. 34.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Палилула, блок из-
међу улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске 
и Старине Новака, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 2,75 ha.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке 

о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: 
Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине 
Новака, градска општина Палилула („Службени лист града 
Београда”, број 51/14).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 
којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за изра-
ду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Direct 
Capital S” d.o.o, Београд, Далматинска бр. 34.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Палилула, блок из-
међу улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске 
и Старине Новака, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 2,75 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-34/14 од 7. јула 2014. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-41/2014-V-04 од 14. јула 2014. године), ЈКП. „Зелени-
ло – Београд” (допис бр. 5842/2 од 23. јула 2014. године), За-
вод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1697/2 од 24. 
јула 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП Београдски водовод и канализација, Градски завод 
за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јо-
вановић Батут” и ЈВП ”Београдводе” нису доставили траже-

но мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-34/14, 27. августа 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПАДА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АВГУСТУ 2014. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да пад потрошачких цена у августу 2014. године 
износи 0,3% у односу на претходни месец.

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

Број 053- 03/14-XVII-01, 15. септембра 2014. године

Директор
Радосав Јоцић, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбо-
ра Основне школе „Карађорђе”, Београд које је објављено у 
„Службеном листу града Београда”, број 63 од 22. јула 2014. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-

БОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

У тачки 1, у седмој алинеји, уместо речи: „Горан Велиса-
вљев” треба да стоје речи: „Гордана Велисављев”.

Из Скупштине града Београда
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ НОВО ИЗДАЊЕ ПРАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје 
на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или купите преко сајтова

 www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com

Закон о ванпарничном поступку приређен је 
према стању законодавства од 31. маја 2014. 
године, са објашњењима и тумачењем појединих 
законских решења проф. др Гордане Станковић.
У Закону су посебно означене измене и допуне у 
односу на основни текст.

Како би било што корисније за практичну примену, 
ово издање садржи прилог са изводима из закона 
којима су уређени нови посебни ванпарнични 
поступци. Законом о заштити лица са менталним 
сметњама („Службени гласник РС“, број 45 од 22. 
маја 2013) регулисан је ванпарнични поступак 
за задржавање лица са менталним сметњама без 
његовог пристанка у психијатријској установи, док је 
одредбама Закона о изменама и допунама Закона о 
уређењу судова („Службени гласник РС“, број 101 од 
20. новембра 2013) регулисан ванпарнични поступак 
за заштиту права на суђење у разумном року.

Ово издање садржи и регистар који омогућава 
једноставније проналажење појединог процесног 
института или законске одредбе.

ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ

Са изводима из Закона о заштити лица са менталним 
сметњама и Закона о уређењу судова

Објашњења, тумачења и 
стварни регистар

проф. др Гордана 
Станковић 

698,50 
РСД

са ПДВ-ом 

Према стању законодавства од 31. маја 2014. године
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Страна
Одлука о промени оснивачког акта установе 

Градског центра за физичку културу из Београда  –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању 

Завода за биоциде и медицинску екологију  – – – –  2
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”  –  3
Измена и допуна Програма уређивања и давања 

у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину – –  3
Решење о проглашењу заштите природног добра 

„Винова лоза у Земуну”  – – – – – – – – – – – – – – –  3
Решење о проглашењу заштите природног добра 

„Храст у Улици Мије Ковачевића” у Београду  – – –  5
Решење о престанку заштите заштићеног при-

родног добра „Два стабла кримске липе” на Ан-
дрићевом тргу у Београду  – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о престанку заштите заштићеног при-
родног добра „Лалино дрво” у Улици пуковника Ба-
цића број 7 у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Статут Град-
ског завода за вештачење  – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Центра београдских фестивала из Бе-
ограда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Позоришта „Бошко Буха” из Београ-
да, Трг републике бр. 3  – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени и допуни Статута Туристичке организације 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Ветеринарске установе 
„Ветерина Београд”– – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о одређивању представника Града Бео-
града за Скупштину Привредног друштва „Велетр-
жница – Београд” д.о.о – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
Решење о измени Решења Скупштине града Бео-

града број 3-811/14-С од 22. јула 2014. године  – – –  9
Решење о давању сагласности на покретање 

поступка спровођења статусне промене припајања 
Привредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном 
предузећу „Ада Циганлија”  – – – – – – – – – – – – –  10

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за изградњу фекалног колектора КЦС 
„Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за реконструкцију и доградњу топлово-
дне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до под-
ручја ППППН „Београд на води”, градске општине 
Нови Београд и Савски венац  – – – – – – – – – – – –  21

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације дела уличне мреже стамбеног компле-
кса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним 
прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица  –  22

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за блок између улица: Кнез Данилове, 
Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, 
градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – –  23

Показатељ пада потрошачких цена у августу 
2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школ-

ског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд–  24

САДРЖАЈ
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РОКОВНИЦИ 2015 

Роковник садржи неопходне прилоге: сервисне 
информације, основне прописе и ажуриране 

спискове адвоката, односно судских вештака.

Осим стандардних података, роковник 
садржи и Законик о кривичном поступку.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, 
наручите у Служби продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589 
prodaja@slglasnik.com или online преко сајтова
www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

550,00 РСД са ПДВ-ом 

СУДСКО-АДВОКАТСКИ
РОКОВНИК 2015

12 х 17 цм, 224 стр., тврд повез, ћирилица

770,00 РСД са ПДВ-ом 

ЈАВНОТУЖИЛАЧКИ 
РОКОВНИК 2015 

17 х 24 цм, 332 стр., тврд повез, ћирилица

330,00 РСД са ПДВ-ом 

12 х 17 цм, 224 стр., броширан повез, ћирилица

КВАЛИТЕТНИ РОКОВНИЦИ ПО ПОВОЉНИМ ЦЕНАМА!
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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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