
Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу члана 11. став 2. и члана 31. 
тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ ГРАДА БЕОГРАДА

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

града Београда”, бр. 5/03, 2/04, 41/10 и 66/12) у члану 5. у 
ставу 1. број: „18” замењује се бројем: „19”.

У истом члану и ставу, тачка 3. мења се и гласи:
„3. медицина – две награде, по једна за:
– рад или резултате изузетне вредности појединца који-

ма је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине,
– изузетно дело које представља допринос развоју меди-

цине”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. број: „17” замењује се бројем: „18”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 1. алинеја 2. и 3. спајају се у нову али-

неју 2 која гласи:
„– организациона јединица Градске управе града Бео-

града надлежна за послове привреде за комисије за доделу 
награда: за друштвене и хуманистичке науке, за природне и 
техничке науке, за проналазаштво и за пољопривреду”.

У истом члану и ставу, алинеја 3. мења се и гласи:
„– организациона јединица Градске управе града Бео-

града надлежна за послове здравства за комисију за доделу 
награда: за рад или резултате изузетне вредности појединца 
којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу ме-
дицине и за изузетно дело које представља допринос раз-
воју медицине”.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају са радом 

председник и чланови комисије за доделу награде за меди-
цину.

Скупштина града Београда именоваће председника и 
чланове комисије за доделу награде за рад или резултате 
изузетне вредности појединца којима је дао значајан допри-
нос развоју и унапређењу медицине и комисије за изузетно 
дело које представља допринос развоју медицине, у року од 
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-1178/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ЈУЖНИ БУЛЕВАР, ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ, ШУМАТОВАЧ-
КЕ, ЂЕРДАПСКЕ И ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, 1. ФАЗА 
РАЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 9. МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ВРАЧАРУ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ ЈУЖ-
НОГ БУЛЕВАРА И УЛИЦА: ВАРДАРСКЕ, МАРУЛИЋЕ-
ВЕ, ШУМАТОВАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације подручја уз Јужни булевар, између улица Макси-
ма Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. 
фаза разраде Плана детаљне регулације 9. месне заједнице 
на Врачару, („Службени лист града Београда”, број 34/03), 
за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Ма-
рулићеве, Шуматовачке и пешачке стазе, Градска општина 
Врачар (у даљем тексту: измена и допуна плана детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Оквирном границом измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обухваћен је део територије градске општине Вра-
чар, простор између Јужног булевара и улица: Вардарске, 
Марулићеве, Шуматовачке и пешачке стазе, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 3 ha.
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Коначна граница измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације на-
црта плана.

Члан 3.

Измена и допуна плана детаљне регулације садржаће 
нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 
земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на гео-
детској подлози, нивелационе коте улица и јавних површи-
на (нивелациони план), попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете 
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструк-
туру, мере заштите културно-историјских споменика и 
заштићених природних целина, локације за које се обавез-
но израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, 
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама 
и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне ре-
гулације.

Измена и допуна плана детаљне регулације предста-
вљаће плански основ за издавање информације о локацији, 
локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких до-
кумената.

Члан 4.

Израда измена и допуна плана детаљне регулације пове-
рава се Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП-у, Бео-
град, Захумска бр. 34 (у складу са уговором склопљеним из-
међу обрађивача плана и инвеститора израде плана бр. 527 
од 28. октобра 2014. године) које је дужно да нацрт измена 
и допуна плана детаљне регулације изради у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду измена и допуна плана детаљне регу-
лације обезбедиће Јасминка и Владимир Бекавац, Београд, 
Ђорђа Вајферта бр. 54.

Члан 6.

За потребе израде измена и допуна плана детаљне ре-
гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

За потребе израде измена и допуна плана детаљне регу-
лације не приступа се изради концепта плана.

Члан 7.

Подаци о начину излагања нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу, градске општине Врачар.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење градској општини Врачар.

Члан 8.

Елаборат измена и допуна плана детаљне регулације 
израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-

нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, 
Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Бео-
града”, обрађивача плана и градске општине Врачар (по јед-
на копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради измена и 

допуна плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу градске 
општине Врачар.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1177/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
октобра 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 12. 
став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 8. Ста-
тута 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 „ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), у члану 5. став 1. алинеје 1, 
3, 4, 5 бришу се.

Члан 2.
Члан 6. став 1. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана предузеће оба-

вља и следеће делатности:
– 37.00 Уклањање отпадних вода,
– 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
– 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом,
– 81.10 Услуге одржавања објеката,
– 81.29 Услуге осталог чишћења.”

Члан 3.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.
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Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-1181/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Служ-
бени лист града Београда”, број 23/10) и у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 42/13, 50/13 и 98/13), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

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

УВОД

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2014. годину (у даљем тексту: основни про-
грам) донео је Привремени орган града Београда, на се-
дници одржаној 10. јануара 2014. године, а објављен је у 
„Службеном листу града Београда”, број 1/14 од 13. јану-
ара 2014. године. Програм обухвата уређивање грађевин-
ског земљишта на територији Града, улагања у припрему 
и изградњу капиталних објеката од значаја за Град, као 
и друга улагања. Одлуком о привременом финансирању 
Града Београда за 2014. годину планирана су финансијска 
средства за реализацију Програма уређивања и давања у 
закуп грађевинског земљишта за 2014. годину у износу од 
10.116.000.000 динара.

Одлуком о ребалансу привременог финансирања града 
Београда за 2014. годину планирана су финансијска сред-
ства за реализацију Измена и допуна Програма уређивања 
и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годи-
ну (у даљем тексту: прве измене програма) у износу од 
9.548.000.000 динара. Привремени орган града Београда, на 
седници одржаној 1. априла 2014. године донео је Измене и 
допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2014. годину, објављене у „Службеном листу 
града Београда”, број 29/14 од 1. априла 2014. године.

Одлуком о ребалансу финансирања Града Београда за 
2014. годину планирана су финансијска средства за реа-
лизацију Измена и допуна Програма уређивања и давања 
у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину (у даљем 
тексту: друге измене програма) у износу од 8.186.000.000 
динара. Скупштина града Београда, на седници одржаној 
23. јуна 2014. године донео је Измене и допуне Програма 
уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 
2014. годину, објављене у „Службеном листу града Београ-
да”, број 55/14 од 23. јуна 2014. године.

Градоначелник града Београда донео је Закључак број 
35-2522/14-Г, 8. септембра 2014. године, којим се прихвата 
иницијатива Привредног друштва „Београд на води” д.о.о. 
бр. 31/2014 да Град Београд, преко Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда ЈП приступи расеља-
вању објеката у оквиру I фазе изградње пројекта „Београд 

на води”. Планирана финансијска средства за реализацију 
Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп 
грађевинског земљишта за 2014. годину (у даљем тексту: 
треће измене програма), остају непромењена, у износу од 
8.186.000.000 динара.

На основу остварених пословних резултата у протеклим 
месецима 2014. године и уговорених обавеза, Дирекција 
је проценила кретање прихода по свим изворима до краја 
пословне године и приоритетне расходе и инвестициона 
улагања и у складу са тим сачинила Четврте измене и до-
пуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2014. годину (у даљем тексту: четврте измене 
програма), са пројекцијама за 2015. и 2016. годину.

Четвртим изменама програма укупно планирана сред-
ства по претходним изменама програма умањена су за 
1.436.000.000 динара, тако да укупно планирана средства за 
реализацију програма износе 6.750.000.000 динара.

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 3.701.649.121 динар које 

реализује Дирекција по закљученим уговорима са корисни-
цима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима 
пословног простора, и то из: накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта, закупнине грађевинског земљишта, за-
купнине пословног простора, сопствених прихода и сред-
става од продаје непокретности;

– посебних наменских буџетских средстава за финанси-
рање припремних активности на изградњи саобраћајнице 
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од 
5.000.000 динара;

– наменског трансфера из буџета Града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 45.000.000 динара;

– кредитних средстава у износу од 1.635.200.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за Град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница, и

– суфицита у износу од 1.363.150.879 динара.
Стручна служба Дирекције је проценила кретање при-

хода по свим изворима до краја пословне године, на осно-
ву остварених пословних резултата у протеклим месецима 
2014. године и утврдиле приоритетне расходе, инвестици-
она улагања и уговорене обавезе и, у складу са тим, извр-
шила прерасподелу планираних средстава за реализацију 
Програма по објектима.

Остварени приходи могу се по потреби преусмеравати 
за извршење намена утврђених програмом. Преусмеравања 
се могу вршити у оквиру исте групе послова, извора финан-
сирања и исте економске класификације, уз одговарајућу 
документацију.

Преусмеравања средстава такође може се вршити за 
акивности на опремању општина погођених последицама 
поплава, уколико се за тим укаже потреба.

Ради усаглашавања планиране динамике одвијања 
појединих активности из програма Дирекције са реалније 
сагледаним могућностима реализације, извршена је прерас-
подела средстава у оквиру исте групе објеката за већ плани-
ране активности, неке активности су одложене за наредни 
период, а предвиђене су поједине нове активности за који-
ма се накнадно указала потреба.

Четврте измене програма у односу на претходне измене 
програма, односе се на следеће:

У оквиру позиције I – Програм уређивања грађевинског 
земљишта - уместо укупно 4.814.280.000 динара, планира се 
3.825.500.000 динара.
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У оквиру позиције I.1. Прибављање урбанистичких 
планова – уместо укупно 240.000.000 динара, планира се 
157.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим 
тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.2. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром – уместо укупно 2.108.000.000 динара, 
планира се 2.263.500.000 динара, а прерасподела средстава 
по појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.3. Објекти и мрежа водосабдевања 
– уместо укупно 233.000.000 динара, планира се 122.000.000 
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је 
приказана табеларно.

У оквиру позиције I.4. Објекти и мрежа канализације - 
уместо укупно 1.580.000.000 динара, планира се 892.000.000 
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је 
приказана табеларно.

У оквиру позиције I.5. Гробља – уместо укупно 
85.280.000 динара, планира се повећана финансијска реа-
лизација на 18.000.000 динара, а прерасподела средстава по 
појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.6. Изградња станова за расељавање 
– уместо укупно 549.000.000 динара, планира се 369.000.000 
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је 
приказана табеларно.

У оквиру позиције I.7. Припремање и прибављање 
грађевинског земљишта – уместо укупно 19.000.000 динара, 
планира се 4.000.000 динара, а прерасподела средстава по 
појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције II – Програм уређивања грађевин-
ског земљишта за изградњу капиталних саобраћајница од 
посебног интереса за град – уместо укупно 3.371.720.000 ди-
нара, планира се 2.924.500.000 динара, а прерасподела сред-
става по појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру четвртих измена и допуна планирају се нове 
активности које нису биле предвићене у претходном пери-
оду за којима се указала потреба, а почетак изградње поје-
диних објеката се одлаже, што утиче на прерасподелу фи-
нансијских средстава.

Најзначајније измене приказане су по програмским 
позицијама.

I.1 Прибављање урбанистичких планова

У оквиру ове групе послова планирано је уговарање 4 
нова плана према одлукама које ће бити донете у 2014. го-
дини на позицији I.1.Б.99 и то:

1. ПДР приступне саобраћајнице санитарној депонији 
„Винча”, општина Гроцка;

2. ПДР Првомајске улице у Земуну;
3. ПГР мреже аутобуских станица у систему приградског 

превоза путника.
Као и прибављање топографских подлога за планове ин-

фраструктурних система и то:
1. за израду ПДР-а дела уличне мреже стамбеног ком-

плекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним пре-
лазом преко железничке пруге, ГО Чукарица;

2. за израду ПДР-а за изградњу колектора КЦС „Мос-
тар” – Хитана помоћ, ГО Савски венац;

3. за израду ПДР-а за изградњу водовода прве висинске 
зоне Ф 700 mm од постојећег водовода Ф 700 mm на Дорћо-
лу до постојећег водовода Ф 700 mm на Зеленом венцу, ГО 
Стари град и Савски венац;

4. за израду ПДР-а за изградњу фекалног колектора од 
Хитне помоћи до улице Ванизелесове, ГО Савски венац, 
Врачар и Палилула.

У оквиру позиције I.1.Ц.2.11. – студије, анализе, идејне 
провере, урбанистички конкурси и додатне геодетске и ге-
олошке подлоге – планирано је уговарање нових услуга – за 
потребе израде урбанистичких планова:

1. Стручна помоћ у ораганизацији урбанистичко-архи-
тектонског конкурса за три централна трга у Београду

2. Урбанистичко-архитектонског конкурса за три цен-
трална трга у Београду

I.2 Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

У оквиру ове групе објеката уводе се нове позиције 
имајући у виду приоритетне објеката, које треба припреми-
ти за изградњу:

I.2.Ц.60. Саобраћајнице са припадајућом инфраструкту-
ром на територији општине Гроцка,

I.2.Ц.61. Омишка улица са припадајућом инфраструкту-
ром,

I.2.Ц.62. Саобраћајнице са припадајућом инфраструкту-
ром на подручју Чукаричке падине,

I.2.Ц.66. Подручје приобаља реке Саве у граници проје-
кта Београд на води.

I.3 Објекти и мреза водоснабдевања

У оквиру ове групе објеката уводи се нова позиција, по 
иницијативи општина и ЈКП БВК, и то:

I.3.Ц.13. Водоводна мрежа у насељу Кључ,
I.3.Ц.14. Водоводна мрежа у насељу Грмовац.

I.4 Објекти и мреза канализације

У оквиру ове групе објеката уводи се нове позиције, по 
иницијативама општина, ЈКП БВК, и то:

I.4.Ц.27. Објекти и мрежа канализације на територији 
општине Барајево,

I.4.Ц.28. Канализација у Јелезовачкој и Урошевачкој ули-
ци у Реснику,

I.4.Ц.29. Канализација у насељу Сурчин,
I.4.Ц.30. Канализација у насељу Мала Утрина,
I.4.Ц.31. Канализација у Костолачкој улици на Вождовцу,
I.4.Ц.32. Канализација у насељу Миљаковац III.

I.5 Гробља 

У оквиру ове групе објеката уводи се нове позиције, по 
иницијативама општина и то:

I.5.А.4. Гробље „Калуђерица”,
I.5.А.5. Гробље у насељу Угриновци,
I.5.А.6. Гробље у насељу Батајница.
Уместо табеле из претходних измена програма која гласи: 

Планирана финансијска средства за реализацију програма 
за 2014. године према трећим изменама и допунама програ-
ма са пројекцијама за 2015. и 2016. год. (дин.), треба да стоји: 
Планирана финансијска средства за реализацију програма 
за 2014. године према четвртим изменама и допунама про-
грама са пројекцијама за 2015. и 2016. год. (динара), у којој 
је дат упоредни приказ, претходне измене и допуне плана за 
2014. годину и Четврте измене и допуне плана за 2014. годи-
ну, са пројекцијам за 2015. и 2016. годину.
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III. ПРОГРАМ  ДАВАЊА  У  ЗАКУП  (ОТУЂЕЊА) 
ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ

Назив локације
П ком-
плекса 

(hа)

БРГП 
(m2)

1. Локација за комерцијалне садржаје у Улици Димитрија 
Туцовића – Лазаревац 0,82 11.450

2. Комерцијални садржаји у Блоку 51 – Нови Београд 0,95 7.614

3. Локација за спортски центар у насељу „Браће Јерковић” 
– Вождовац 0,22 2.500

4. Локација за становање у Блоку 63 (ПФЦ 29,  ГП2) – Нови 
Београд 0,31 7.090

5. Локација за становање на углу улица Станислава Сремче-
вића и Војислава Илића – Звездара 0,06 2.364

6. ТПЦ 5, локација 3 – Раковица 0,21 2.089

7. Локација за привредне делатности на Новосадском путу 
– Земун 0,80 6.432

8. Стамбено-пословна локација (ГП4) у Блоку 11а – Нови 
Београд 0,69 10.720

9. Локација за становање на углу улица Војислава Илића и 
Господара Вучића – Звездара 0,12 4.354

10. Локације у оквиру ПДР привредне зоне „Ауто-пут” – 
Нови Београд 14,30 143.000

11. Локација за становање у Карловачкој улици – Врачар 0,08 3.055

12. Локација ГП2, „Аутокоманда” – Вождовац 0,64 22.473

13. Локација за гаражу у Блоку 63 – Нови Београд 0,91 54.000

14. Локације за становање уз Улицу Дула Караклаића – 
Лазаревац 0,22 8.216

15. Стамбени објекат у азбестном насељу  (ГП12) – Чукарица 0,07 1.882

Поред наведених локација, предмет давања у закуп може 
бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – лока-
ције за које ће бити решени имовинско – правни односи.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

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 свe 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.

Овај програм објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 463-1180/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др закон) и члана 31. тачка 9а. 
Статута 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 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Бе-
оград, који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
10428/1, на седници одржаној 23. јула 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1182/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
1. Разрешава се др Миа Давид Зарић дужности вршиоца 

дужности директора Културног центра Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-1168/14-С, 30. октобра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. ок-
тобра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Именује се Ивона Јевтић, професор српског језика и 
књижевности, за вршиоца дужности директора Културног 
центра Београд, најдуже једну годину.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1169/14-С, 30. октобра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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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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