
Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу члана 12. став 1. тач. 6. и 18. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), 
члана 54. став 1. тачка 1. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 41. За-
кона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), донела је

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕЗИМЕ
Број становника у Београду je током протеклих педесет 

година порастао, између осталих разлога захваљујући меха-
ничком прираштају. Природни прираштај у Београду опада 
од средине седамдесетих година прошлог века, а од деведе-
сетих година бележи се негативни природни прираштај.

У Београдском региону се ствара највећи део БДП-а Ср-
бије, око 40%. Ако посматрамо БДП номинално, у Београду 
он номинално расте, али реално има негативан тренд. БДП 
по становнику Београда је 76% изнад републичког просе-
ка. Структуру привреде региона, према додатој вредности, 
обележава доминација трговине (22%), информисања и ко-
муникација (17,7%) и прерађивачке индустрије (14,9%).

Број привредних друштава у Београду расте, али је више 
од петине дуже неликвидно. У периоду 2010–2013. година 
учешће сектора малих и средњих предузећа и предузетника 
Београда у укупном броју МСПП у Србији се није значајно 
мењало и у просеку је износило 33,7%. У сектору МСПП у Бе-
ограду предузетници учествују у просеку са 52,2%. Нови Бео-
град са просечно 15,2% представља општину са највећим про-
центом учешћа МСПП у њиховом укупном броју у региону.

У периоду 2010–2013. године просечна годишња стопа 
раста формалне запослености у Београдском региону је била 
негативна и износила је -1,9%, при чему је просечна годишња 
стопа раста формалне запослености код правних лица била 
позитивна (+0,2%), а број приватних предузетника и запосле-
ност код њих опадао је по стопи од -10,8%. У истом периоду 
просечан раст формалне запослености је остварен само у пет 
општине региона, у Сурчину (8,7%), Новом Београду (2,1%), 
Лазаревцу (1,7%), Звездари (0,2%) и Обреновцу (0,1%), док су 
највише негативне стопе раста остварене у општинама Сопот 
(-10,6%), Барајево (-8,0%), Гроцка (-7,9%) и Стари град  (-7,1%).

У 2013. години је регистровано успоравање негативних 
трендова а затим и побољшање ситуације на тржишту рада 
у односу на претходну годину, на основу података Анкете 
о радној снази. Овакав тренд је био карактеристичан и за 
Београдски регион, с тим што је у Београдском региону ре-
гистровано веће смањење броја незапослених и повећање 
броја запослених. На нивоу Србије запосленост је повећа-
на за 2,59% (55.518 лица) док је у Београдском региону по-
већање износило 8,48%, (41.946 лица).

Међутим, позитивни трендови у 2013. години нису били 
толико изражени да би у потпуности анулирали негативне 
утицаје у претходне две године.

У односу на 2010. годину на нивоу Београдског региона 
регистрован је раст стопе активности за 2,1 процентни поен 
односно пад стопе неактивности за 2,1 процентни поен док је 
стопа запослености враћена на ниво из 2010. године, али је до-
шло до повећања стопе незапослености за три процентна по-
ена као и дугорочне незапослености од 3,2 процентна поена.

Разлоге за релативно висок раст стопе неазпослености у 
Београдском региону треба тражити у смањењу тражње за 
радном снагом али и повећаном приливу из образовања и 
активацији једног броја неактивних лица. Од укупног броја 
неактивних у Београдском региону око 5,5% је као разлог 
због којег не траже посао навело да су изгубили наду у мо-
гућност налажења запослења. Код других региона проценат 
тзв „обесхрабрених” је дупло већи, што указује и на већи 
динамизам тржишта рада и реално већу понуду послова. 
Раст стопе дугорочне незапослености је у највећој мери 
условљено мањом тражњом у односу на понуду као и не-
усклађеношћу понуде и тражње у погледу квалификација.

Најнижа стопа незапослености је регистрована код лица 
са високим образовањем (14,35%) а највиша код лица без ква-
лификација. У поређењу са другим регионима, у Београдском 
региону је регистрована највиша стопа запослености код лица 
са високим образовањем – 70,4% и најнижа стопа активности 
код лица без квалификација. Висока стопа запослености код 
лица са високим образовањем указује на другачију структу-
ру тражње у односу на друге регионе и веће могућности за 
налажење посла за најквалификованију радну снагу. Исто-
времено, Београдски регион у односу на друге регионе има 
највеће учешће незапослених са високим образовањем што је 
последица неусклађености понуде и тражње у погледу знања 
и вештина. Уједно високообразовани имају изражен ризик од 
уласка у дугорочну незапосленост услед застаревања знања.

За Београдски регион је карактеристично и то што у од-
носу на друге регионе има значајно веће учешће запосле-
них у делатностима: трговина на велико и мало, саобраћај 
и складиштење, информисање и комуникације, финансије 
и осигурање, стручне, научне и иновацијске делатности и 
административне и помоћне услужне делатности. Део ових 
сектора економских активности по природи послова који 
се у њима обављају захтева боље образовану радну снагу.

На нивоу Београдског региона највиша стопа незапосле-
ности и најнижа стопа запослености је регистрована код мла-
дих (31,4% : 27,6%) и обрнуто код лица старости 45–54 године 
(13,3% : 72,1%). Најнижу стопу активноси имају старији од 55 
година 38,3%, а највишу лица старости 45–54 године (83,2%).

Од укупног броја незапослених који активно траже по-
сао у Београдском региону око 2% траже посао на коме би 
радили као самостални, док око 98% незапослених тражи 
посао на коме би радили као запослени (за плату). И поред 
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тога што је проценат незапослених који желе да започну 
сопствени бизнис значајно изнад просека за Србију и дру-
ге регионе чини се да је предузетнички дух и спремност за 
преузимање ризика у свим регионима низак.

Посматрано према величини предузећа може се рећи да 
је за Београдски регион карактеристично то што у микро и 
малим предузећима ради 66,9% од укупног броја запослених 
што је значајно више учешће у односу на друге регионе а по-
себно ако се посматра категорија микропредузећа (до 10 за-
послених) у којима ради 38,9%. С друге стране у поређењу са 
другим регионима и Србијом у Београдском региону је нај-
мање самозапослених (16,3%). Насупрот томе, процентуал-
но учешће запослених у неформалној економији у поређењу 
за другим регионима је најмање и износи 6,6%.

Просечан број незапослених лица на евиденцији Наци-
оналне службе за запошљавање, па самим тим и на подручју 
Београдског региона, се последњих година повећао. Учешће 
нестручних лица (без завршене средње школе) у укупној неза-
послености региона износи 17,3%, док је међу стручним лици-
ма највише оних са завршеном средњом школом 55,0%, а следе 
лица са универзитетским образовањем (21,7%). У старосној 
структури незапослених у Београдском региону преовлађују 
старија лица (више од 50 година), док нешто мање од ¼ чине 
млади. Дугорочно незапослена лица (која на запослење чекају 
дуже од 12 месеци) чине 61,3% од укупно незапослених у Бе-
оградском региону, при чему просечна дужина трајања неза-
послености лица на евиденцији износи 3,1 годину.

С обзиром на показатеље економске активности, де-
мографска кретања и стање на тржишту рада Београдског 
региона, унапређење људских ресурса кроз приступ засно-
ван на специфичним потребама грађана у погледу запосле-
ности и прихода се наметнуо као један од регионалних при-
оритета у даљем развоју града Београда.

Да би се овај приоритет остварио постављени су основ-
ни циљеви развоја локалне политике запошљавања у 2015. 
години, а то је повећање запослености и смањење незапос-
лености кроз подстицање запошљавања теже запошљивих 
лица путем субвенција и обука, подизање нивоа запошљи-
вости и конкурентности радне снаге кроз програме до-
животног учења и образовања, развој предузетништва и 
сектора малих и средњих предузећа путем финансијске и 
нефинансијске подршке, повећање активације незапосле-
них лица, као и смањење обима неформалне економије.

У 2015. години Град Београд се, у складу са постављеним 
приоритетом и циљевима, као и доступним финансијским 
средствима, определио за финансирање следећих мера и 
програма подршке за запошљавање и самозапошљавање:

1. јавни радови;
2. стручна пракса;
3. Бг пракса;
4. стицање практичних знања;
5. едукативна подршка предузетницима и запосленима у 

сектору МСПП-а;
6. субвенције за унапређење производње и проширење 

капацитета и запошљавање незапослених лица;
7. субвенције за самозапошљавање и развој бизниса:
7.1 обуке и грантови за самозапошљавање;
7.2 субвенционисање микрокредита за почетнике/

постојећа микро, мала и средња предузећа.
Уједно ће се настојати да се од донатора обезбеде сред-

ства за финансирање следећих програма и пројеката:
1. субвенције за запошљавање теже запошљивих лица;
2. иновирање знања;
3. развој пословних инкубатора.
У оквиру пројекта ИПА 2012 у сарадњи са НСЗ реали-

зоваће се активности у области каријерног вођења и саве-
товања: развој мреже Клубова за активно тражење посла, 
Центара за професионално информисање и саветовање и 
самоуслужних станица за незапослена лица.

Овим мерама и програмима подржаће се запошљавање 
незапослених лица, и то из категорије теже запошљивих 
лица, као што су млади, старији, вишкови запослених, по-
тенцијални вишкови, жртве насиља у породици, Роми, са-
мохрани родитељи, дугорочно незапослени.

Поред наведених у 2015. години ће бити реализоване и 
друге мере за подстицање запошљавања које спроводи На-
ционална служба за запошљавање у складу са својом про-
грамском оријентацијом и расположивим финансијским 
средствима, као и друге организације и институције у скла-
ду са утврђеним надлежностима.

I. ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ

Номинални БДП Београда, према текућим ценама, не-
прекидно је растао последње четири године. При томе 
је допринос Београда БДП-у Србије био стабилан – при-
ближно 40%, што указује на уједначено кретање овог ма-
кроекономског агрегата на републичком и градском нивоу. 
Концентрација економских активности у главном граду је 
одраз метрополизације привреде, која одликује не само Ср-
бију, него и многе друге европске земаље.

Стопе реалног раста биле су, за разлику од номиналних, 
изразито осцилаторне по годинама и просечно негативне, 
као последица велике рецесије. Због тога су градски и ре-
публички БДП у 2012. години, а према претходним пода-
цима и у 2013. години, мањи него 2008. године. Непосредан 
узрок наведених негативних трендова је опадање агрегатне 
тражње, пре свега домаће.

У Београду је током рецесионе 2009. и 2012. године 
остварен готово исти номинални БДП, знатно испод 12 ми-
лијарди ЕУР. БДП по становнику у Београду у 2012. години, 
са 7.050 ЕУР, био је готово једнак као и рецесионе 2009. го-
дине, али је надмашивао републички ниво за преко 76% у 
просеку (2009–2012). 

Структуру привреде по делатностима показује дода-
та вредност. Према подацима за 2011. годину, највећи део 
додате вредности на нивоу Београда стваран је у трговини 
(22%), информисању и комуникацијама (17,7%) и прерађи-
вачкој индустрији (14,9%) – збирно око 55%. Значајније 
уделе у Београду имали су саобраћај (10,6%) и грађевинар-
ство (10,2%), док је учешће осталих делатности било знатно 
ниже. Натпросечан удео терцијарних и квартарних делат-
ности карактеристичан је за све главне европске градове.

Број привредних друштава и њихова динамика такође 
могу бити показатељи привредне развијености. Током по-
следње четири године, изузимајући 2011. годину, број актив-
них привредних друштава брзо расте, што указује на растући 
пословни оптимизам и поспешује раст броја запослених у 
привреди. Неповољно је што се више од петине привредних 
друштава суочава са проблемом дуже неликвидности, која 
неспорно има утицаја и на оснивање нових друштава.

У периоду 2010–2013. година учешће сектора малих и 
средњих предузећа и предузетника (МСПП) Београда у укуп-
ном броју МСПП у Србији се није значајно мењало и у просе-
ку је износило 33,7%. Истовремено, у посматраном периоду, 
на подручју Београда је забележен раст броја МСПП. У одно-
су на 2010. годину у 2013. години сектор МСПП на подручју 
Београда се повећао за 4.172 ентитета, односно 3,8%. Нови 
Београд, Стари град и Земун представљају општине у којима 
је сконцентрисан и највећи број малих и средњих предузећа.

Конкурентност сектора МСПП посматрана је са аспекта 
спољнотрговинске робне размене. У периоду 2010–2012. го-
дине учешће сектора МСПП у Београду у укупном извозу 
и увозу сектора МСПП на републичком нивоу у просеку је 
износило 33,9% и 59,11% респективно.
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Табела 1. Број МСПП у Републици Србији и Београдском 
региону, 2010–2013. година

Број МСПП
2010. 2011. 2012. 2013.

Република Србија 318.540 319.304 317.162 na
Београдски регион 106.867 107.308 108.083 111.039

Извор: Градска управа града Београда, Завод за инфор-
матику и статистику

II. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

1. Демографска кретања

Број становника је у Београду током протеклих педесет 
година порастао са 942.190, колико је према попису било 
становника 1961. године, на 1.659.440 у 2011. години. Број 
становника у Београду расте у периоду 1961–1991. године, 
да би током последње деценије прошлог века забележио 
пад. Од почетка новог миленијума број становника Београ-
да наставља да расте.

Табела 2. Број становника у Београду 1961–2011
Година Број становника

1961 942.190
1971 1.209.361
1981 1.470.073
1991 1.602.226
2002 1.576.124
2011 1.659.440

Извор: Статистички годишњак Београда 2012, ЗИС

Графикон 1. Број становника у Београду 1961–2011

Број становника Београда расте захваљујући механичком 
прираштају, будући да природни прираштај опада од среди-
не седамдесетих година прошлог века. Од деведесетих година 
прошлог века у Београду већи број становника умире него што 
се рађа, односно бележи се негативни природни прираштај.

Од укупног броја становника Београда 785.828, односно 
47,35% је мушко, а 873.614, односно 52,65% је женско. Пре-
ма попису из 2011. године, у популацији млађој од 24 годи-
не број мушког становништва је већи од броја женског. По-
пулација старија од 25 година већински је женског пола.

Према попису из 2011. године, 35,74% становника обавља 
занимање, односно 39,57% мушког и 32,29% женског станов-
ништва, а 7,78% је незапослено, 8,89% мушког и 6,78% жен-
ског. Са личним приходима је 23,90% становника, 20,57% 
мушког и 26,89% женског становништва, а издржавано је 
32,59% становника, 30,97% мушко и 34,05% женско.

Такође према попису из 2011. године, више од полови-
не становника Београда, старијих од 15 година, има средњу 
стручну спрему (52,50%), односно 56,86% мушкараца и 
48,68% жена. Без школске спреме је 1,17% становника Београ-

да, 0,51% мушкараца и 1,76% жена. Непотпуно основно обра-
зовање и основно образовање има 13,94% становника, 12,27% 
мушкараца и 15,40% жена. Више образовање поседује 8,21% 
становника, 8,35% мушкараца и 8,09%, а високо образовање 
19,60% становника, 19,33% мушкараца и 19,84% жена.

2. Трендови на тржишту рада према Анкети о радној 
снази

Основни показатељи кретања на тржишту рада у пери-
оду 2010–2014. године

На основу годишњих података Анкете о радној снази 
може се закључити да је је пораст БДП-а у 2013. години, 
који је највећи забележен од отпочињања економске кризе, 
у великој мери утицао на успоравање негативних трендова 
на тржишту рада. С друге стране, аутономни притисци са 
стране понуде рада до којих је дошло услед реалног пада не-
радних доходака становништва прелили су се у повећање 
укупне активности и запослености.

На нивоу Републике Србије у периоду 2010–2012. година 
карактеристично је погоршање ситуације на тржишту рада. 
У 2011. години сви основни показатељи тржишта рада кре-
тали су се у негативном смеру у односу на претходну годину, 
осим броја неактивног становништва радног узраста (15–64 
године) где је регистрован пад. Сличан тренд је настављен и 
у наредној години, с том разликом што је регистрован незна-
тан пораст контигента радне снаге и активности.

У 2013. години је регистровано успоравање негатив-
них трендова а затим и побољшање ситуације на тржишту 
рада у односу на претходну годину. Овакав тренд је био ка-
рактеристичан и за Београдски регион, с тим што је у Бе-
оградском  региону регистровано веће смањење броја не-
запослених и повећање броја запослених. На нивоу Србије 
запосленост је повећана за 2,59% (55.518 лица) док је у Бео-
градском региону повећање износило 8,48%, (41.946 лица). 
Број незапослених у Србији смањен је за 1,22% (43.409 
лица) а у Београдском региону за 12,91% (17.556 лица). 
Смањење броја неактивних становника радног узраста (15–
64 године) у Београдском региону нешто је блаже у односу 
на Србију (5,14% и 5,96% респективно).

Графикон 2. Кретање основних контигената станивништва

Међутим, позитивни трендови у 2013. години нису били 
толико изражени да би у потпуности анулирали негативне 
утицаје у претходне две године. На нивоу Београдског реги-
она регистрован је раст стопе активности за 2,1 процентиа 
поен, пад стопе неактивности за 2,1 процентни поени док 
је стопа запослености враћена на ниво из 2010. године, али 
је дошло до повећања стопе незапослености за 3 процентна 
поена што је у поређењу са Регионом Војводине и Регионом 
Западне и Источне Србије мањи раст незапослености. У 
поређењу са другим регионима, Београдски регион је имао 
већи раст стопе активности и запослености у односу на Ре-
гион Шумадије и Западне Србије као и већи пад стопе неак-
тивности у односу на поменути регион.
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Поред раста стопе незапослености за све регионе је ка-
рактеристично и повећање дугорочне незапослености. У 
Београдском региону учешће дугорочно незапослених лица 
(12 и више месеци) је повећано са 66,8% у 2010. на 73,5% у 
2013. години, уз раст стопе дугорочне незапослености са 
10,1% на 13,3% што представља повећање за 3,2 процентна 
поена. Највећи раст стопе дугорочне незапослености је ре-
гистрован у региону Војводине од 4,4 процентна поена.

Графикон 3. Основни показатељи тржишта рада

Разлоге за релативно висок раст стопе неазпослености 
у Београдском региону треба тражити у смањењу тражње 
за радном снагом али и повећаном приливу из образо-
вања и активацији једног броја неактивних лица. У прилог 
томе говори и податак да је од укупног броја неактивних 
(401.998) у Београдском региону око 5,5% као разлог због 
којег не траже посао навело да су изгубили наду у могућ-
ност налажења запослења. Код других региона проценат тзв 
„обесхрабрених” је дупло већи, што указује и на већи ди-
намизам тржишта рада и реално већу понуду послова. Раст 
стопе дугорочне незапослености је у највећој мери условље-
но мањом тражњом у односу на понуду као и неусклађено-
шћу понуде и тражње у погледу квалификација.

Графикон 4. Неактивно становништво радног узраста пре-
ма разлозима због којих не траже посао (2013)

И поред  раста стопе незапослености Београдски реги-
он је у 2013. години  у поређењу са другим регионима имао 
најнижу стопу незапослености – 18,1% (дугорочна: 13,3%) и 
највишу стопу запослености – 50,8%, док је у погледу стопе 
активности и неактивности регистровано незнатно слабије 
постигнуће у односу на регион Јужне и Источне Србије.

Графикон 5. Стопе активности, неактивности, запослености 
и незапослености – 2013

У односу на старост лица за све регионе је карактеристич-
на значајно виша стопа незапослености и нижа стопа запосле-
ности код младих осим у Региону Војводине где је регистрована 
нешто нижа стопа запослености код лица старости 55–64 го-
дине. Сличан тренд се може запазити и код стопе активности. 
Такође, у свим регионима је регистрована ниска стопа актив-
ности код старијих од 55 година и младих, при чему је стопа 
активности нешто већа код младих. Поред професионалних 
баријера за укључивање на тржиште рада младих као што је не-
достатак практичних знања или радног искуства, ниска стопа 
запослености и активности се могу објаснити и продужетком 
школовања нарочито у време скромне понуде слободних по-
слова. Код старијих поред застарелости знања и најчешће не-
довољне оспособљености за рад на новим технологијама, на 
ниску стопу запослености и активности утиче и превремено 
пензионисање али и предрасуде послодаваца у погледу про-
фесионалних капацитета старијих. И то пре свега у погледу 
њихове продуктивности, спремности за даље учење и образо-
вање и „ризика” од одсуствовања с посла услед боловања и сл. 
На нивоу Београдског региона највиша стопа незапослености и 
најнижа стопа запослености је регистрована код младих (31,4% 
: 27,6%) и обрнуто код лица старости 45–54 године (13,3% : 
72,1%). Најнижу стопу активноси имају старији од 55 година 
38,3%, а највишу лица старости 45–54 године (83,2%).

Графикон 6. Упоредни преглед основних индикатора тр-
жишта рада у Србији према старости

У односу на ниво образовања за ниво Србије је каракте-
ристично то да се са повећањем нивоа образовања смањује 
стопа незапослености. На нивоу Београдског региона је за-
бележен исти тренд. Најнижа стопа незапослености је регис-
трована код лица са високим образовањем (14,35%) а најви-
ша код лица без квалификација. У поређењу са Београдским 
регионом у регионима Шумадије и Западне Србије и Источ-
не и Јужне Србије у 2013. години је регистрована већа стопа 
незапослености код лица са вишим и високим нивоом обра-
зовања, што указује на другачију структуру тражње за рад-
ном снагом и смањењем понуде послова за висококвалифи-
ковану радну снагу. У прилог томе говори и чињеница да је у 
Региону Шумадије и Западне Србије стопа запослености код 
лица без стручних квалификација значајно већа у односу на 
Београдски регион. У поређењу са другим регионима у Бе-
оградском региону је регистрована највиша стопа запосле-
ности код лица са високим образовањем – 70,4% и најнижа 
стопа активности код лица без квалификација.

Графикон 7. Упоредни преглед основних индикатора тр-
жишта рада у Србији према образовању
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У 2014. години је настављен позитиван тренд. У другом 
кварталу запосленост је у односу на први квартал порасла за 
1,3 процентних поена , незапосленост је смањена за 0,4 про-
центних поена, док је стопа неактивности смањена за 1,3 
процентних поена. На нивоу Београдског региона у истом 
периоду је регистрован раст запослености за 0,6 процентних 
поена, активности за  1,1 процентни поен, стопа неактивности 
је смањења за 1,1 процентни поен, али је стопа незапослености 
повећана за 0,3 процентна поена. У посматраном периоду у 
свим регионима је забележен раст запослености док је у реги-
онима  Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије 
регистрован пад стопе незапослености (2,2 процентна поена 
и 0,1 процентни поен). Могло би се рећи да су на значајан пад 
стопе незапослености у региону Шумадије и Западне Србије 
имале утицај сезонске осцилације у тражњи за радном снагом.

Графикон 8. Стопе активности, неактивности, запослености 
и незапослености – 2014.

Структура становништва радног узраста (15–64 године)
Уколико посматрамо квалификациону структуру стано-

вништва радног узраста (15–64 године) може се закључити 
да Београдски регион у поређењу са другим регионима има 
највећи образовни потенцијал. У структури становништва 
радног узраста (15–64 године)  учешће лица са вишим и ви-
соким образовањем  је 27,2% што је значајно изнад просека 
за Србију – 16,8%,  док је учешће лица са основним образо-
вањем или мање од тога 15,5% што је значајно испод просек 
за Србију од 26,8%. Истовремено, у структури запослених 
на нивоу Београдског региона доминантно је учешће ква-
лификоване радне снаге што указује на другачију структуру 
тражње у односу на друге регионе. Илустративан је податак 
да је у Београдском региону учешће запослених без квали-
фикација 7,3%  у односу на 18,1% на републичком нивоу.

Графикон 9. Становништво према образовању

За Београдски регион је карактеристично и то што у од-
носу на друге регионе има значајно веће учешће запосле-
них у делатностима: трговина на велико и мало, саобраћај 
и складиштење, информисање и комуникације, финансије 
и осигурање, стручне, научне и иновацијске делатности и 
административне и помоћне услужне делатности. Део ових 
сектора економских активности по природи послова који 
се у њима обављају захтева боље образовану радну снагу.  

Графикон 10. Структура запослених према делатностима – 
2013

Посматрано према величини предузећа може се рећи да 
је за Београдски Регион карактеристично то што у микро и 
малим предузећима ради 66,9% од укупног броја запосле-
них што је значајно више учешће у односу на друге регионе 
а посебно ако се посматра категорија микропредузећа (до 
10 запослених ) у којима ради 38,9%.  С друге стране у по-
ређењу са другим регионима и Србијом у Београдском ре-
гиону је најмање самозапослених (16,3%), Србија (24,8%), 
Регион Војводине (23,6%), Регион Шумадије и Западне Ср-
бије (30,1%), Регион Јужне и Источне Србије (28,3). Насу-
прот, томе процентуално учешће запослених у неформал-
ној економији у поређењу за другим регионима је најмање и 
износи 6,6% од чега ако се изузме делатност домаћинстава 
као послодавца највише у пољопривреди (58,6% од броја 
запослених у тој делатности), пословањње некретнинама 
(21,5%), уметност забава и рекреација (17,5%) и грађеви-
нарство (14,2%). 

Графикон 11. Структура запослених

Уколико се запосленост посматра према годинама ста-
рости може се закључити да је у Београдском региону нај-
више запослених старости 30–44 године (42%), а најмање 
младих узраста 15–29 године. (13,1%). Мање учешће младих 
у запослености је регистровано само у Региону Јужна и Ис-
точна Србија (12,9%). 

Графикон 12. Структура запослених према старости – 2013 
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У погледу образовне структуре незапослених Београд-
ски регион у односу на друге регионе карактерише значај-
но мање учешће лица без стручних квалификација (11%) и 
лица са средњим образовањем (59,9%) али и значајно веће 
учешће лица са вишим и високим образовањем (29,1%) што 
указују на структурну неусклађеност понуде и тражње на 
вишим нивоима образовања. Посматрано према старосној 
структуру у Београдском региону је највеће учешће лица 
старости 30–44 године (40,7%).

Графикон 13. Структура незапослених

Од укупног броја незапослених који активно траже по-
сао у Београдском региону око 2% траже посао на коме би 
радили као самостални док око 98% незапослених тражи 
посао на коме би радили као запослени (за плату). И поред 
тога што је проценат незапослених који желе да започну 
сопствени бизнис значајно изнад просека за Србију и дру-
ге регионе чини се да је предузетнички дух и спремност за 
преузимање ризика у свим регионима низак.

Графикон 14. Проценат незапослених који траже посао на 
коме би радили као самостални – 2013

3. Формална запосленост

Током периода од 2010. до 2013. године, просечна го-
дишња стопа раста1 формалне запослености на национал-
ном нивоу је била негативна и износила је -1,5%, док је у Бе-
оградском региону измерен просечан пад броја формално 
запослених од 1,9%. Током посматраног периода, на нивоу 
Србије број формално запослених код правних лица се у 
просеку смањивао по стопи од 0,4%, док је пад формалне 
запослености код предузетника био далеко интензивнији, 
на шта указује просечна годишња стопа раста од -5,1%. У 
Београдском региону је чак дошло до раста формалне за-
послености код правних лица, што показује позитивна про-
сечна годишња стопа раста од 0,2%, док, с друге стране, не-
гативна стопа раста од 10,8% указује на драстичан пад броја 
приватних предузетника и запослених код њих у овом ре-
гиону.
1 Просечна годишња стопа раста израчуната је на основу стандардног обрасца: 

100%   = (+/-) %, при чему су YN и Y1 укупан број запослених на 
крају и почетку посматраног периода, а N је укупан број година.

Графикон 15. Просечна годишња стопа раста (пада) фор-
малне запослености у Републици Србији, Београдском 

региону и општинама, 2010–2013. година, у %

Просечан раст формалне запослености у периоду од 
2010. до 2013. године, забележен је у свега четири бео-
градске општине, и то, рангирано према највећој про-
сечној годишњој стопи раста у Сурчину (8,7%), Новом 
Београду (2,1%), Лазаревцу (1,7%), Звездари (0,2%) и Об-
реновцу (0,1%). При томе, у општинама Сурчин и Лазаре-
вац је забележена позитивна стопа раста формалне запос-
лености како код правних лица тако и код предузетника, 
у општини Звездара је смањена формална запосленост 
код правних лица, док је у општинама Нови Београд и 
Обреновац значајно редукован сектор приватног преду-
зетништва. Најзначајније негативне стопе раста формал-
не запослености у периоду од 2010. до 2013. године, из-
мерене су у општинама Сопот (-10,6%), Барајево (-8,0%), 
Гроцка (-7,9%) и Стари град (-7,1%). Највеће осипање 
броја приватних предузетника и запослених код њих, на 
шта указују негативе стопе раста формалне запослености, 
измерено је у општинама Савски венац (-32,5%), Стари 
град (-23,5%) и Гроцка (-20,2%). На највеће смањење фор-
малне запослености код правних лица указују негативе 
стопе раста у општинама Стари град (-4,5%) и Чукарица 
(-4,0%), док се по високој позитивној стопи раста фор-
малне запослености код правних лица издваја општина 
Нови Београд (5,1%). 

Табела 2. Формална запосленост у Републици Србији и Бео-
градском региону према пословним субјектима, 2010–2013. 

година

 

Република Србија Београдски регион Република 
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2010 1.795.775 1.354.637 441.138 596.801 469.006 127.795 33,2 34,6 29,0

2011 1.746.138 1.342.892 403.246 576.904 461.203 115.702 33,0 34,3 28,7

2012 1.727.048 1.341.114 385.934 566.806 468.706 98.101 32,8 34,9 25,4

2013 1.715.164 1.338.082 377.081 562.991 472.172 90.820 32,8 35,3 24,1

Извор: Републички завод за статистику, Саопштење ЗП20
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Број формално запослених у 2013. години у Србији је 
износио 1.715.164, а у Београдском региону 562.991, што 
чини 32,8% од укупног броја формално запослених код 
пословних субјеката. Међутим, током периода од 2010. до 
2013. године, уочава се непрекидан благи пад удела Београ-
да у укупној формалној запослености. При томе, тенден-
ције формалне запослености код правних лица и приват-
них предузетника се размимоилазе, удео запослених код 
правних лица се временом повећава, а код предузетника 
смањује у кореспондирајућим скуповима запослених на ни-
воу Србије.

Уколико посматрамо стање броја формално запосле-
них код пословних субјеката у 2013. години и упоредимо га 
стањем у 2010. години, добија се показатељ који мери пад 
укупне формалне запослености на нивоу Србије од 4,5%; 
овај показатељ код правних лица бележи смањење од 1,2%, 
док је код приватних предузетника и запослених код њих 
забележено смањење од 14,5%. Подаци за Београдски ре-
гион, посматрано у 2013. у односу на 2010. годину, су још 
неповољнији, те на нивоу укупне формалне запослености 
указују на смањење броја запослених од 5,7%, које је оства-
рено, пре свега, захваљујући гашењу једног броја приват-
них предузетника и оштром паду броја запослених у овом 
сектору (-28,9%). Број формално запослених код правних 
лица је у 2013. години био већи за 0,7% у односу на 2010. 
годину. Треба још једном нагласити да је сектор приватног 
предузетништва значајно ослабљен у Београду, те да је у 
2010. години запосленост овог сектора превазилазила 1/5 
укупне запослености у главном граду Србије, док је у 2013. 
години његов удео пао на тек нешто више од 16%. 

Посматрано по општинама Београда, пад укупне фор-
малне запослености код пословних субјеката у 2013. у по-
ређењу са 2010. годином је остварен у готово свим општи-
нама. Изузетак су једино општине Сурчин, Нови Београд, 
Лазаревац, Звездара и Обреновац, у којима је дошло до рас-
та укупне формалне запослености. Међутим, запосленост 
у ових пет општина чин тек 33,6% укупне формалне запос-
лености код пословних субјеката у Београду. Много више 
би требало да нас забрињавају негативне промене у одно-
су броја формално запослених у 2013. у поређењу са 2010. 
годином које су биле најизраженије у општинама Сопот, 
Барајево, Гроцка, Стари град, Раковица, Савски Венац, Вра-
чар и Чукарица које запошљавају 39,1% од укупног броја 
формално запослених у Београду. Општина Нови Београд 
је у 2013. години запошљавала највећи удео формално за-
послених (18,3%) од којих су 89% чинили запослени код 
правних лица, док је удео формалне запослености у општи-
нама Барајево и Сопот износио свега 0,5% и 0,6%. Међутим, 
у општинама Барајево и Сопот удео броја приватних пре-
дузетника и запослених код њих је износио редом 42,9% и 
57,8% у укупној формалној запослености ових двеју општи-
на. Општине Нови Београд, Звездара и Чукарица су у 2013. 
години имале најзначајнији удео сектора приватних преду-
зетника који је у укупној формалној запослености овог сек-
тора у Београду учествовао са 35,3%.

Највећи удео формално запослених у Београду у 2013. 
години чинила су лица запослена у следећим секторима 
разврстаним према Класификацији делатности (КД): Тр-
говина на велико и трговина на мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала (17,9%), Прерађивачка индустрија 
(11,2%), Здравствена и социјална заштита (10,1%), Са-
обраћај и складиштење (7,6%), Образовање (7,5%), Струч-
не, научне и техничке делатности (7,3%) и Грађевинарство 
(6,3). Набројане делатности су у 2013. години запошљавале 
68,9% од укупног броја формално запослених код послов-
них субјеката регистрованих у овом региону. Незнатан 

број формално запослених у укупној структури су чинила 
лица запослена у делатностима Пољопривреда, шумар-
ство и рибарство (0,9%) и Пoсловање некретнинама (0,3%). 
Најзначајније смањење броја запослених у 2013. години у 
поређењу са 2011. годином забележено је у сектору услуга и 
то у делатностима Пословање некретнинама (-15,5%) и Ос-
тале услужне делатности (-32,1%), док су најперспективније 
делатности сектора услуга, у којима је остварен раст запос-
лености, Административне и помоћне услужне делатности 
(34,2%), Стручне, научне и техничке делатности (13,6%) и 
Информисање и комуникације (10,6%).

4. Регистрована незапосленост

Просечан број незапослених лица на евиденцији Наци-
оналне службе за запошљавање се у периоду 2010–2014. го-
дине повећао за 4,3% или око 32.000 лица, док се број неза-
послених на подручју Београдског региона у истом периоду 
повећао за 14,3% или нешто мање од 14.000 лица.

Табела 3: Број незапослених лица на евиденцији Национал-
не службе за запошљавање

Република Србија Београдски регион

Укупно
Од тога, у %

Укупно
Од тога, у %

Мушкарци Жене Мушкарци Жене
Ø 2010. 744.222 47,5% 52,5% 95.170 44,4% 55,6%
Ø 2011. 752.838 47,7% 52,3% 95.844 45,0% 55,0%
Ø 2012. 761.834 48,2% 51,8% 102.172 45,2% 54,8%
Ø 2013. 774.890 48,9% 51,1% 107.207 45,6% 54,4%
Ø 2014.* 776.323 49,3% 50,7% 108.817 45,5% 54,5%

* Напомена: Просек у 2014. години се односи на просечан 
број незапослених у периоду јануар–септембар 2014. године

Извор: Национална служба за запошљавање

Ако посматрамо регистровану незапосленост по општи-
нама Београдског региона у истом временском периоду, си-
туација је следећа: једина је општина Сопот имала смањење 
броја незапослених и то за 10,2%, док је у осталим општи-
нама забележен пораст броја незапослених, а највећи пораст 
незапослености имале су општине Гроцка (78,8%), Вождовац 
(23,7%), Раковица (23,2%), Земун (22,4%) и Звездара (21,7%).

Графикон 16: Промене просечног броја незапослених, по 
општинама, у периоду 2010-2014
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Током периода 2010–2014. година, удео жена у укупном 
броју незапослених се смањио, и то као резултат динамике 
бржег изласка женске радне снаге са тржишта рада (одла-
зак у пензију са нижим старосним лимитом и томе слично), 
али и због благе, али, ипак, растуће динамике запошљавања 
женске радне снаге коју добрим делом чини стручна радна 
снага. На нивоу општина Београдског региона, примећује се 
да су у 2014. години, жене чиниле највећи број незапосле-
них у општини Лазаревац (61,3%), Обреновац (58,1%) и 
Нови Београд (57,6%), а најмањи у општинама Младеновац 
(48,5%), Сопот (49,1%) и Барајево (49,8%).

У септембру 2014. године у Републици Србији је на еви-
денцији Националне службе за запошљавање регистрова-
но 748.549 незапослених лица, од чега су 51,2% жене, док 
је на нивоу Београдског региона регистровано 106.289 не-
запослених лица, од чега жене чине 54,9%. Највеће учешће 
у регистрованој незапослености Београдског региона у сеп-
тембу 2014. године имају општине Чукарица (10,6%), Нови 
Београд и Земун (10,3%), Вождовац (10,1%), Звездара (9,5%) 
и Палилула (9,4%), што збирно износи 60,1% укупно регис-
трованих незапослених лица овог региона.

Број лица која су регистрована као незапослена у Наци-
оналној служби за запошљавање сезонски опада од марта 
до септембра текуће године, а расте од јануара до марта ме-
сеца јер се појединци пријављују због мера активне полити-
ке запошљавања.

Нешто мање од ¼ регистрованих незапослених лица у 
септембру 2014. године у Београдском региону су старости 
од 15 до 29 година (23,7% или 25.150 лица). При томе, струк-
тура регистроване незапослености се разликује уколико се 
посматрају жене и мушкарци одвојено, те се у овој старосној 
групи налази 22,5% мушкараца, односно 24,6% жена. У ин-
тервалу старости од 30–49 година, налази се највећи проце-
нат укупно регистрованих незапослених лица (48,6%), као 
и незапослених мушкараца (43,8%) и жена (52,5%). Остали, 
старости од 50–64 године, чине 27,8% у укупној структури 
регистроване незапослености Београдског региона, док удео 
ове старосне групе у структури регистроване незапосле-
ности мушкараца износи 33,6%, а жена 22,9%. 

Графикон 17: Број незапослених у Београдском региону, по 
годинама старости, септембар 2014

Удео нестручних, неквалификованих и полуквалификова-
них радника, са I и II степеном образовања, у септембру 2014. 
години је на нивоу Београдског региона чинио 17,3% у укуп-
ној регистрованој незапослености, при чему је у структури 
незапослених мушкараца овај удео износио 18,8%, а у струк-
тури незапослених жена 16,1%. Укупно незапослена лица са 
средњом стручном спремом, III, IV, V степен образовања, чи-
нила су 55,0%, а у структури незапослених мушкараца и жена 
59,3% и 51,5%, респективно. Лица са вишом школом (VI-1 

степен образовања) су чинила 5,9% у укупној незапослености, 
или 5,3% и 6,5% у структури регистрованих незапослених 
мушкараца и жена. Ни удео незапослених лица са високим об-
разовањем (VI-2–VIII степен образовања) није занемарљив. У 
структури укупно незапослених Београдског региона ова лица 
су чинила 21,7%, а у структури незапослених мушкараца 16,6% 
и жена 25,9%. Превазилажење постојеће ситуације, пре свега 
неповољне квалификационе структуре незапослених, заста-
релих знања и неадекватних способности, у првом реду под-
разумева реформу и иновирање система образовања, посебно 
система средњег стручног образовања и образовања одраслих.

Графикон 18: Број незапослених у Београдском региону, по 
степену образовања, септембар 2014

Велики број новопријављених лица на евиденцију неза-
послених по филијалама Националне службе за запошља-
вање има мале шансе да нађе посао у року од три месеца. 
Заједно са онима чије тражење посла се пролонгира до једне 
године, удео ових лица је у септембру 2014. године чинио 
38,7% на нивоу Београдског региона укупно, или у структури 
незапослених мушкараца 40,1%, а жена 37,5%. С друге стране, 
дугорочно незапослена лица која на запослење чекају дуже од 
12 месеци, а која су регистрована на нивоу Београдског реги-
она су у септембру 2014. године чинила 61,3% од укупно не-
запослених. И у структури незапослених мушкараца и жена, 
лица која запослење траже дуже од године дана чине највећи 
део незапослених. У структури незапослених мушкараца ду-
горочно незапослени чине 59,9%, а у структури незапослених 
жена 62,5%. Просечна дужина трајања незапослености лица 
на евиденцији у Београдском региону износи 3,1 годину.

Графикон 19: Број незапослених у Београдском региону, по 
дужини тражења посла, септембар 2014



30. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 98 – 9

5. Трендови на тржишту рада према Анкети послодаваца

На основу истраживања Националне службе за запо-
шљавање2 процењује се да ће у предузећима у осам обух-
ваћених макросектора бруто стопе креирања3 и гашења4 

послова у 2014. години износити 7,7% и 7,0%, респектив-
но, што би довело до благог пораста нето стопе креирања5 
послова од 0,7%. Раст запослености (веће креирање од де-
струкције радних места) предвиђен је у макросекторима 
Рударства, снадбевање ел.енергијом, гасом и водом 14,9%, 
Трговине 5,4% и Пољопривреде 2,2%. Макросектори делат-
ности у којима се очекује пад запослености су Прерађивач-
ка индустрија -9,4%, Грађевинарство -6%.

Очекивана бруто стопа реалокације послова6 у текућој 
години износиће 14,7% и утицаће на динамизам на тр-
жишту рада. Изнадпросечна реалокација очекује се у ма-
кросекторима Остале услужне делатности 27,6%, затим у 
Прерађивачкој индустрији 22,2%, Рударству 20,7%, Грађе-
винарству 18,2%. Истовремено, исподпросечна реалокација 
очекује се у макросекторима Трговине 13,6%, Финансија 
13,2% и Саобраћаја 5,8%.

У предузећима обухваћеним овим истраживањем забе-
лежена је скромна нето стопа креирања послова од 0,7% за 
текућу 2014. годину, док се у наредној 2015. години очекује 
да ће нето стопа креирања послова бити већа и износити 
2,2%. Налази истраживања наговештавају да ће стопа реало-
кације послова у текућој 2014. години износити 14,7% што 
сведочи о динамизму на формалном тржишту рада, док ће у 
наредној 2015. години бити прилично успорена (7,5%).

Посматрано према структурним обележјима за текућу 
и наредну годину (у кумулативу), према макросектору де-
латности најповољна кретања се очекују за Рударство, 
снабдевања ел. енергијом, гасом и водом (раст нето стопе 
од 13,9%, при чему се у 2015. очекује пад од -0,9%); за исти 
период, најзначајнији тренд раста очекује се у макросек-
торима Трговина на велико и мало, и поправка моторних 
возила (9,9%) и Различите пословне и помоћне делатности 
(8,1%, уз убедљиво највећу стопу реалокације послова од 
чак 46.1%), док ће у осталим макросекторима бити мали 
или негативан, што је посебно изражено у Прерађивачкој 
индустрији (-7,8%, уз стопу реалокације послова од 31,2%) 
и Грађевинарсту (-5,0%).

Гледано према типу предузећа, кумулативна нето стопа 
раста би требала да буде највећа за мала предузећа (8,3%), 
потом средња (5,3%) док је за велика предузећа незнатна и 
износи 0,9%. При томе кумулативна стопа реалокације по-
слова варира од 20,4% код великих предузећа до 29,7% за 
средња предузећа.

Карактеристике планираног нето креирања и гашења 
послова, према најниже захтеваном степену образовања7 
лица у текућој години, су следеће: а) најзаступљеније је оче-
кивано запошљавање лица са најмање трогодишњим или 
четворогодишњим средњим образовањем (III – 3.196 и IV 
2 Анкета послодаваца спроведена је теренским истраживањем током априла и 

прве недеље маја 2014. године, када су контактирана мала, средња и велика пре-
дузећа (класификација по броју запослених; око 7.300 послодаваца, од тога око 
5.000 малих, 1.700 средњих и 600 великих предузећа).

3 Бруто стопа креирања послова је однос укупног броја новозапослених и укупног 
броја запослених у предузећима почетком посматране године, изражен у про-
центима.

4 Бруто стопа гашења послова је однос укупног броја угашених послова и укупног 
броја запослених у предузећима почетком посматране године, изражен у про-
центима.

5 Нето стопа креирања послова је разлика бруто стопе креирања и бруто стопе га-
шења послова.

6 Бруто стопа реалокације послова је збир бруто стопе креирања и бруто стопе га-
шења послова.

7 Методолошко појашњење за степене образовања: у питању су најнижи захтева-
нистепени образовања за рад на одговарајућим пословима.

степен – 2.236), затим са најмање четворогодишњим висо-
ким образовањењем (VII-1 степен – 2.042),  док је б) очеки-
вано гашење послова предвиђено нарочито за лица са за-
вршеном основном школом (969), потом са вишом школом 
(VI-1 – 190), a донекле и са V и II степеном (са 5, односно 2 
разреда средњег стручног образовања, респективно).

Ако бисмо издвојили занимања у којима се очекује 
највеће нето запошљавање (без обзира на групу зани-
мања) у текућој 2014. години, то су: трговци у малоп-
родаји (1.400), курири, достављачи и багажисти (806), 
бравари (425), монтери челичне ужади и каблова (382), 
касири и билетари (356) и комерцијални техничари (311). 
Такође, велико ефективно повећање послова до краја 
године се може очекивати још и за следећа занимања: 
програмери апликација, економисти (из групе Стручња-
ка), техничари у електротехници, трговачка и сродна 
занимања, радници за обезбеђење имовине и лица, не-
разврстана једноставна занимања, заваривачи и резачи 
пламеном, руковаоци машинама и уређајима у проце-
су производње стакла и керамике, конобари, инжењери 
електротехнике и месари.

А што се тиче занимања код којих се очекује највећа 
нето деструкција послова, то су без сумње Чистачи и по-
моћно особље (чак -1.426) и Једноставна занимања у грађе-
винарству (-201), као и: економски техничари, трговачки 
техничари, оператери уноса података, заступници осигу-
рања, службеници за опште административне послове, же-
лезнички кочничари, сигналисти и скретничари, контро-
лори железничког саобраћаја и возачи тешких теретних 
возила и камиона.

Уколико издвојимо она занимања која се понављају у 
текућој и наредној години међу најфреквентнијима, пре-
ма кумулативном ефективном повећању планираног за-
пошљавања, добићемо следеће: трговци у малопродаји 
(2.193), неразврстана једноставна занимања (1.500), рад-
ници за обезбеђење имовине и лица (1.152), трговачка и 
сродна неразврстана занимања (827), монтери челичне 
ужади и каблова (693), комерцијални техничари (582), 
програмери апликација (533), економисти (437), обрађи-
вачи дрвета и других природних материјала ручним ала-
том (374).

Такође, занимања која се у обе посматране године из-
двајају по негативном тренду планираног смањења броја 
послова (у кумулативу) су: чистачи и помоћно особље 
(-1.488), железнички кочничари, сигналисти и скретничари 
(-323) и Контролори железничког саобраћаја (-234).

Тражња за посебним знањима и вештинама у текућој 2014. 
години

Што се тиче потреба послодаваца за посебним знањи-
ма и вештинама, као и за ширим компетенцијама и лич-
ним карактеристкама приликом планираног запошља-
вања, више од половине изказаних знања и вештина се 
односе на преносиве, трећина на шире компетенције, док 
се тек свека десета односи на стручна знања. Занимања 
код којих постоји највећа потреба за посебним знањима и 
вештинама су: Курири, достављачи и багажисти, радници 
за обезбеђење имовине и лица, инжињери електротехнике, 
машинства, рударства и грађевине, као и трговци у малоп-
родаји и бравари.

У погледу стручних знања, послодавци су исказали ви-
шеструко већи интерес за техничко-технолошким знањима 
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на која се односи две трећине исказаних потреба, потом око 
четвртине потреба за друштвено-хуманистичким знањи-
ма, док се остале односе на уметничка знања и вештине 
(природно-математичка и медицинска нису забележена). 
Занимања код којих постоји највећа потреба за стручним 
знањима су: Заваривачи и резачи пламеном, бравари, про-
грамери апликација и грађевински инжењери.

У занимању заваривачи и резачи пламеном тражен је 
Атест за заваривање (исказано по ДИН-у 8560).

Код бравара су тражене Обука за бравара – монтера и 
Обука за бравара – заваривача.

Програмери апликација имају следећу исказану потре-
бу за стручним знањима која су наведена од стране потен-
цијалних послодаваца: Обука за програмски језик Јава и 
психолошки семинар о пословном понашању и комуника-
цијама.

Стручна знања која су најтраженија од стране посло-
даваца  у занимању Грађевински инжењери су: одговорни 
извођач грађевинских радова на објектима нискоградње – 
лиценца 812, одговорни пројектант технолошких процеса – 
лиценца 371 и одговорни пројектант грађевинских објеката 
хидроградње – лиценца 313.

Од преносивих знања и вештина, познавање информа-
ционо-комуникационе технологије и познавање страних 
језика су највише тражене, али исто тако и поседовање 
различитих врста дозвола. Послодавци нису изразили 
потребу за поседовањем знања из предузетништва и уп-
рављања. Послодавци су највише тражили преносива 
знања и вештине у занимањима: курири, достављачи и 
багажисти, радници за обезбеђење имовине и лица, во-
зачи тешких теретних возила и камиона, као и подгрупа 
инжењерских занимања (инжењери електротехнике, ин-
жењери рударства, машински и грађевински инжењери), 
затим економисти, као и техничари електротехнике и ма-
шинства.

III. РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТ И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Регионални приоритет:
Унапређење људских ресурса у региону Београд кроз 

приступ заснован на специфичним потребама грађана у 
погледу запослености и прихода 

Опис приоритета:
Искоришћење знања и вештина људи и послодаваца 

унутар региона како би се побољшао положај људи и како 
би им се омогућило да остваре веће користи од развоја свог 
региона, као и да више допринесу том развоју, главни је за-
датак овог регионалног приоритета. Фокус приоритета је на 
идентификовању потенцијала и активирању постојећих ре-
сурса на боље усмерени и делотворнији начин.

Основни циљеви ЛАПЗ-а су усклађени са циљевима на 
националном нивоу и обухватају:

1. Повећање запослености и смањење незапослености
1.1. Подстицање запошљавања теже запошљивих лица 

кроз систем субвенција и обука;
1.2 Подизање нивоа запошљивости и конкурентности 

радне снаге кроз програме доживотног учења и образо-
вања;

1.3 Развој предузетништва и сектора малих и средњих 
предузећа путем финансијске и нефинансијске подршке;

1.4 Повећање активације незапослених лица;
1.5 Смањење неформалне економије.

IV. МЕРЕ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉА-
ВАЊА

А) Мере и програми подршке за запошљавање и само-
запошљавање које ће Град Београд финансирати у 2015. го-
дини:

1. Субвенције за самозапошљавање и развој бизниса

1.1 Обуке и грантови за покретање бизниса

Градски центар за социјално предузетништво ће у скаду 
са потписаним уговором са УНОПС-ом реализовати сле-
деће активности које имају за циљ додељивање грантова за 
покретање бизниса незапослених лица:

Грaнт шeмa зa сaмoзaпoшљaвaњe кojа ћe уjeднo прeд-
видeти oбукe o нaчeлимa вoђeњa сoпствeнoг бизнисa зa 
укупнo 100 пoлaзникa и сeлeкциjу 50 пoтeнциjaлних кaн-
дидaтa зa дoдeлу грaнт шeмa.

Грaнт шeмa зa сaмoзaпoшљaвaњe дoдeлићe сe зa нaj-
вишe 50 oдaбрaних кoрисникa, и тo у изнoсу дo 3.400 eврa у 
динaрскoj прoтивврeднoсти. Зa прeдвиђeни изнoс Прojeкт-
ни тим и ЦСП извршиo би пoступaк нaбaвкe oпрeмe 
пoтрeбнe зa oтпoчињaњe бизнисa и тo прeмa прилoжeнoм 
oбрaсцу зa спeцификaциjу oпрeмe. Угoвoр сa дoбaвљaчeм 
oдрeђeнe oпрeмe зaкључивao би сe нaкoн прeдaвaњa 
пoтрeбнe дoкумeнтaциje oд стрaнe будућeг кoрисникa 
нaдлeжнoм oргaну у циљу рeгистрaциje рaдњe или приврeд-
нoг друштвa.

1.2. Субвенционисање микрокредита за почетнике/
постојећа микро, мала и средња предузећа

Град Београд ће, у сарадњи са финансијским инсти-
туцијама (пословне банке, Фонд за развој Републике Ср-
бије) разрадити моделе за суфинансирање каматних стопа 
за доделу финансијских средстава за покретање, развој и 
унапређење пословања.

2. Јавни радови

Средства намењена за организовање јавних радова ко-
ристе се за накнаду трошкова зарада незапослених лица 
укључених у јавне радове, трошкова спровођења јавних 
радова и трошкове превоза. Трошкови зараде не могу бити 
нижи од минималне зараде утврђене у складу са прописима 
о раду, а одређују се у зависности од врсте послова за који 
се захтева одговарајући ниво образовања и расположивих 
средстава за ову меру.

У зависности од врсте и сложености послова које обух-
вата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова, 
биће  организована обука, по интерном програму посло-
давца или програму образовне установе. По завршетку 
обуке лицу се издаје интерни сертификат о стеченим ком-
петенцијама.

Осим стандардног модела финансирања јавних радова, 
биће разрађен и модел у оквиру ког ће НСЗ вршити процес 
селекције учесника јавних радова и финансирати накнаду 
трошкова зарада незапослених лица ангажованих на спро-
вођењу јавног рада, док ће остали трошкови за спровођење 
јавног рада бити финансирани из средстава Републике Ср-
бије, односно аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе.
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3. Стручна пракса

Подразумева стицање практичних знања и вештина 
за самосталан рад, у занимању за које је стечено одгова-
рајуће образовање-квалификација без заснивања радног 
односа. Програм стручне праксе траје шест месеци, осим 
у случају када се спроводи и траје у складу са општим од-
носно посебним законом у циљу полагања стручног испи-
та, а најдуже 12 месеци (у зависности од степена образо-
вања).

Програм је намењен незапосленим лицима без радног 
искуства у струци са најмање средњим образовањем која 
практична знања и вештине стичу код послодавца који 
припада приватном сектору. Лице за време стручне прак-
се добија новчану помоћ, осигурано је за случај повреде 
на раду и плаћају му се трошкови полагања стручног ис-
пита у висини једномесечне новчане помоћи.

4. Бг пракса

БГ пракса представља настојање Града Београда да пу-
тем јавних предузећа, градских установа и градских служ-
би омогући студентима да стеку знања и вештине које ће их 
учинити конкурентним на тржишту рада. БГ пракса траје 
четири месеца а новчана накнада за сваког практиканта из-
носи на месечном нивоу изности 7.000,00 РСД и накнада за 
превоз.

5. Стицање практичних знања

Подразумева стицање практичних знања и вештина 
кроз обављање конкретних послова заснивањем радног 
односа код послодавца који припада приватном сектору. 
Програм је намењен лицима без завршене средње школе, 
односно без квалификација, лицима без квалификација 
која су завршила кратку обуку или функционално основно 
образовање одраслих, без обзира на године живота. Посло-
давац заснива радни однос са незапосленим лицем и оства-
рује право на накнаду трошкова зараде за укључена лица у 
трајању од шест месеци. Послодавац има обавезу да задр-
жи лице у радном односу још шест месеци након завршетка 
програма.

6. Едукативна подршка предузетницима и запосленима у 
сектору МСПП-а

Едукативна подршка предузетницима и запослени-
ма у сектору МСПП, а у циљу подизања конкурентности 
постојећих предузећа како би порасла потреба за додатним 
запошљавањем, биће пружена кроз:

– обуке запослених,
– консалтинг,
– програме удруживања.
Пoдршкa рaзвojу дугoрoчнoг систeмa пружaњa услугa 

мeнтoрингa зa кoрисникe грaнт шeмe зa сaмoзaпoшљaвaњe 
ромске националности: У oквиру Прojeктa УНОПС-
а ће бити пoдржaн рaзвoj дугoрoчнoг систeмa пру-
жaњa услугa мeнтoрингa зa свe кoрисникe грaнт шeмe 
зa сaмoзaпoшљaвaњe у њихoвих првих шест мeсeци 
пoслoвaњa. Нaимe, ЦСП ћe aнгaжoвaти три рaзличитa 
прoфилa кoнсултaнтa кojи ћe пружaти услугe кoрисници-
мa Прojeктa из oблaсти oснoвних eлeмeнaтa вoђeњa биз-

нисa укључуjући и прaвнa питaњa, зaтим рaчунoвoдствa 
и књигoвoдствa, кao и мaркeтингa и плaнирaњa пoслoвa. 
Нaкoн зaвршeткa прojeктa, зaпoслeни у ЦСП мoћи ћe сaми 
дa пружajу мeнтoрскe услугe свojим кoрисницимa с oбзи-
рoм нa тo дa ћe у oквиру oвoг прojeктa бити oбучeни зa 
сaмoстaлнo извoђeњe мeнтoрингa.

7. Субвенције за унапређење производње и проширење 
капацитета и запошљавање незапослених лица

Додељивање субвенција малим привредним субјек-
тима (предузетници и мала правна лица) и средњим 
привредним субјектима који се баве производном де-
латношћу, са седиштем регистрованим на територији 
града Београда. Средства ће се додељивати за увођење 
нових производних капацитета, односно нових послов-
них линија куповином једнe или више основних машина 
за производњу који ће омогућити побољшање квалитета 
постојећег или увођење новог производа или услуге у по-
словни процес. Услов је такође да се увођењем односно 
куповином машина за производњу стекну услови за про-
ширење капацитета производње ради отварања новог 
радног места и запослења радника на најмање две године 
од дана пријема субвенције.

Б. Мере и програми подршке за запошљавање и самоза-
пошљавање за 2015. годину, за које ће Град Београд покуша-
ти да обезбеди финансијска средства из донација

1. Субвенције за запошљавање теже запошљивих лица

Послодавци који припадају приватном сектору могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих остварити субвенцију за запошљавање на новоот-
вореним радним местима. Субвенција се исплаћује посло-
давцу у једнократном износу, међутим, крајњи корисник 
субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову 
меру, и то:

– старији од 55 година – 200.000,00 динара,
– вишкови запослених – 200. 000,00 динара,
– жртве насиља у породици – 200.000,00 динара,
– Роми – 150.000,00 динара,
– самохрани родитељи – 150.000,00 динара,
– лица чије је трајање незапослености дуже од 48 месеци 

– 150.000,00 динара,
– млади (до 30 година) чије је трајање незапослености 

дуже од 24 месеца – 150.000,00 динара.

2. Иновирање знања

Програм би био намењен незапосленим лицима у ду-
горочној незапослености која имају високообразовање у 
областима у којима знања брзо застаревају попут елек-
тротехнике, информатике или се траже посебне лиценце 
за рад попут лиценци за грађевинске инжењере. Про-
граме иновирања знања би реализовали факултети у са-
радњи са инжењерским коморама. Финансирали би се 
трошкови реализације програма, а лица би имала право 
на трошкове превоза и осигурање за случај повреде на 
раду.

3. Пројекат развоја пословних инкубатора

У 2015. години Град Београд ће радити на развоју по-
словних инкубатора. Развој пословних инкубатора реа-
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лизоваће се у складу са методологијом UNIDA, која под-
разумева четири фазе. На овај начин ће се, у сарадњи са 
кључним субјектима на нивоу Града Београда, створити 
основа за развој одрживих пословних инкубатора. У раз-
воју нових инкубатора Град Београд ће користити примере 
добре праксе који постоје на нивоу Града Београда (Послов-
но технолошки инкубатор техничких факултета, ICT hub, 
Искра-дизајн инкубатор). У 2015. години развио би се адек-
ватан модел, као и начини и извори финансирања рада по-
словних инкубатора.

Поред наведених у 2015. години ће бити реализоване и 
друге мере за подстицање запошљавања које спроводи На-
ционална служба за запошљавање у складу са својoм про-
грамскoм оријентацијoм и расположивим финансијским 
средствима, као и друге организације и институције у скла-
ду са утврђеним надлежностима.

V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД БЕО-

ГРАД

Финансирање програма и мера предвиђених Акционим 
планом запошљавања у 2015. години ће се обезбедити из:

– средстава буџета јединице локалне самоурпаве, тј Гра-
да Београда;

– средстава републичког буџета, преко Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Нацио-
налне службе за запошљавање;

– специфичних донација предузећа и партнера из при-
ватног сектора;

– средстава иностраних донатора и средстава ЕУ преко 
ИПА фонда (претприступни инструмент помоћи);

– других извора.

VI. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Мере активне политике запошљавања и друге планира-
не програмске активности за подстицање запошљавања, у 
складу са утврђеним надлежностима, спроводи Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Национална служба за запошљавање – Филијала за град 
Београд, јединица локалне самоуправе – Град Београд и 
друге организације и институције у складу са овим доку-
ментом.

Табела мера и активности за реализацију акционог плана 
запошљавања

I. Унапређење институција тржишта рада

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

1. Развој интегриса-
ног модела услуга за 
послодавце.

Формирани центри  за 
послодавце у оквиру 
Филијале за град Београд 
у којима послодавци 
могу да добију услуге 
информисања, савето-
вања, (пред)селекције и 
финансијске подршке за 
запошљавање („One stop 
shop”).
Умрежавање институција 
у оквиру Канцеларије за 
брзе одговоре привреди.

НСЗ
Град Београд
ПК Београда
Завод за 
информатику 
и статистику 
Града Београда

Буџет НСЗ

2. Развој самоуслуж-
них станица за незапо-
слене у просторијама 
локалне самоуправе.

Успостављене самоуслуж-
не станице за незапослене 
у јединицама локалне 
самоуправе.

НСЗ
Јединица локал-
не самоуправе

ИПА 2012
Буџет НСЗ
Буџет јединица 
локалне самоу-
праве

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

3. Развој портала „ БГ 
зона запошљавања” са 
обједињеном понудом 
слободних послова 
Филијале за Град 
Београд и приватних 
агенција.

Развијен портал „БГ зона 
запошљавања”.

НСЗ
Приватне 
агенције
Град Београд

Буџет НСЗ

4. Спровођење анкете 
за праћење потреба 
и прогнозирања кре-
тања на тржишту рада 
и унапређење проце-
дура за планирање на 
локалном нивоу.

Спроведена анкета пос-
лодаваца о потребама за 
занимањима, квалифи-
кацијама и знањима и 
вештинама радне снаге 
коју запошљавају или 
намеравају да запосле, 
на нивоу Београдског 
региона.
Израђени прогностички 
извештаји на локалном 
нивоу.

НСЗ
ПК Београда

Буџет НСЗ 

5. Даље развијати 
Центре за професио-
нално информисање и 
саветовање  и клубове 
за тражење посла

Отворени нови клубови 
за тражење посла у Фи-
лијали за град Београд и 
локалним самоуправама 
и повећан број неза-
послених лица која су 
користила услуге.

НСЗ
Јединица локал-
не самоуправе

ИПА 2012
Буџет НСЗ
Буџет јединица 
локалне самоу-
праве

II. Подстицање запошљавања путем субвенција
Мера / Активност Исход / Очекивани 

резултат
Носиоци актив-
ности

Извор финан-
сирања

1. Подстицати 
запошљавање теже 
запошљивих лица 
путем субвенција 
за запошљавање на но-
воотвореним радним 
местима.

Запошљавање лица из 
категорије теже запо-
шљивих:
– старији од 55 година,
– вишкови запослених,
– Роми,
– лица чије је трајање 
незапослености дуже од 
48 месеци,
– млади (до 30 година) 
чије је трајање неза-
послености дуже од 24 
месеца,
– самохрани родитељи,
– жртве насиља у поро-
дици.

Град Београд
ПК Београда

Донаторска 
средства

2. Подстицање 
запошљавања теже за-
пошљивих лица путем 
јавних радова.

Запошљавање и социјална 
интеграција теже запо-
шљивих лица:
– млади до 30 година,
– корисници новчане 
социјалне помоћи,
– вишкови запослених,
– лица без стручних 
квалификација.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за 
привреду

Буџет 
МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет Града 
Београда – 
Секретаријат 
за привреду

III. Повећање компетентности радне снаге путем додатног образовања и обука

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

1. Стручна пракса. Повећање запошљивости 
код младих без радног ис-
куства који имају најмање 
средњу школу.

Буџет МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за 
привреду

Буџет 
МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града 
Београда – 
Секретаријат 
за привреду

2. Бг пракса. Стицање практичног 
знања  и искуства реле-
вантног за укључивање 
на тржиште  рада након 
школовања.

Канцеларија за 
младе

Буџет града 
Београда – 
Канцеларија за 
младе

3. Стицање практич-
них знања.

Подстицање запошља-
вања лица која немају 
средње образовање.

Буџет МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за 
привреду

Буџет 
МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет града 
Београда – 
Секретаријат 
за привреду

4. Обуке за потребе 
тржишта рада.

Повећање запошљиво-
сти лица суфицитарних 
занимања путем кратких 
обука.

НСЗ Буџет НСЗ
ИПА 2012
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Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

5. Иновирање знања. Повећање запошљи-
вости лица са високим 
образовањем при-
родноматематичког и 
техничког усмерења код 
којих је услед дугорочне 
незапослености дошло до 
застаревања знања.

Град Београд Донаторска 
средства

6. Функционално 
основно образовање 
одраслих.

Повећање запошљиво-
сти лица без основног 
образовања.

НСЗ
Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја

БуџетНСЗ
Буџет МПНТР
Донаторска 
средства

IV. Подршка развоју предузетништва и малих и средњих предузећа

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

1. Израда каталога 
роба и услуга које се 
увозе а могле би да се 
извозе кроз подсти-
цаје предузетницима.

Урађен каталог роба и ус-
луга које се увозе, а за које 
се може наћи и подржати 
домаћа супституција кроз 
подстицаје предузет-
ницима и привредним 
друштвима.

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд
ПК Београда

Буџет Регио-
налне агенције 
за развој и 
европске 
интеграције 
Београд
Буџет ПК 
Београда

2. Субвенциони-
сање микрокредита 
(каматних стопа) за 
почетнике / постојећа 
микро, мала и средња 
предузећа.

Успостављена шема 
субвенционисања креди-
тирања.

Фонд за развој 
РС
Секретаријат за 
финансије
Секретаријат за 
привреду
Пословне банке
ПК Београда

Буџет Републи-
ке Србије
Средства 
пословних 
банака

3. Менторинг за старт-
уп и постојећа МСПП.

Повећање одрживости и 
конкурентности посло-
вања.

НСЗ
Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд
Градски центар 
за социјално 
предузен-
тиштво

Буџет НСЗ
Буџет Нацио-
налне агенције 
за регионални 
развој
Донаторска 
средства

4. Обуке за почетнике 
у пословању.

Повећање одрживости и 
конкурентности посло-
вања.

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд
Градски центар 
за социјално 
предузентиштво

Буџет Ми-
нистарства 
привреде
Донаторска 
средства

5. Обуке за 
унапређење знања, 
вештина и кључних 
компетенција запосле-
них у МСП.

Повећање продуктив-
ности и конкурентности.

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд

Буџет Ми-
нистарства 
привреде

6. Консалтинг услуга 
за почетнике у по-
словању и постојећа 
МСПП, задруге и 
кластере.

Повећање конкурент-
ности.

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд

Буџет Ми-
нистарства 
привреде

7. Подстицаји развоју 
пословног удружи-
вања.

Већа повезаност актера 
на тржишту рада (МСП, 
задруга, образовних 
институција, локалне 
самоуправе)

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд

Буџет Нацио-
налне агенције 
за регионални 
развој

8. Подстицаји развоју 
женског предузет-
ништва.

Повећање броја женских 
предузетника.

Регионална 
агенција за 
развој и европ-
ске интеграције 
Београд

Буџет Нацио-
налне агенције 
за регионални 
развој

9. Развој пословних 
инкубатора.

Број новооснованих 
пословних инкубатора. 

Град Београд Донаторска 
средства

10. Обуке и грантови 
за покретање бизниса.

Повећање броја не-
запослених лица који 
започињу сопствени 
бизнис.

Градски центар 
за социјално 
предузентиштво

Донаторска 
средства

11. Субвенције за 
унапређење произ-
водње и проширење 
капацитета и запо-
шљавање незапосле-
них лица.

Повећање броја неза-
послених лица услед 
отварања нових редних 
места подизањем капа-
цитета производње уз 
коришћење субвенција.

Секретаријат за 
привреду

Буџет града 
Београда – 
Секретаријат 
за привреду

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

V. Посебни програми за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
1. Субвенција за 
запошљавање особа 
са инвалидитетом без 
радног искуства.

Запошљавање ОСИ без 
радног искуства.

НСЗ НСЗ (Буџетски 
фонд за профе-
сионалну реха-
билитацију и 
запошљавање 
особа са инва-
лидитетом)

2. Рефундација трош-
кова за прилагођавање 
радног места.

Подстицање запошља-
вања ОСИ које се запо-
шљавају под посебним 
условима.

НСЗ НСЗ (Буџетски 
фонд за профе-
сионалну реха-
билитацију и 
запошљавање 
особа са инва-
лидитетом)

3. Рефундација 
трошкова за радну 
асистенцију.

Подстицање запошља-
вања ОСИ којима је 
потребна асистенција 
за обавање радних дуж-
ности и задатака.

НСЗ НСЗ (Буџетски 
фонд за профе-
сионалну реха-
билитацију и 
запошљавање 
особа са инва-
лидитетом)

VI. Активација незапослених лица

Мера / Активност Исход / Очекивани 
резултат

Носиоци 
активности

Извор 
финансирања

1. Унапређење система 
каријерног вођења и 
саветовања за старије 
и нискоквалифико-
ване.

Повећање броја неза-
послених без квалифи-
кација и старијих од 
50 година који користе 
услуге каријерног вођења 
и саветовања укључујући 
и обуке за активно тра-
жење посла.

НСЗ Буџет НСЗ

2. Организација 
специјализованих 
сајмова запошљавања 
за вишак запослених и 
старије од 50 година. 

Повећање броја неза-
послених лица из катего-
рије вишкова запослених 
и старијих од 50 година 
који учествују на сајмови-
ма запошљавања.

НСЗ Буџет НСЗ

Индикатори успеха у примени лапз за 2015. годину

Општи индикатори  
Циљ Индикатор Извор података

Повећање стопе 
активности 15-64 

Стопа активности је повећана за 2,0 про-
центна поена у односу на 2013. годину и у 
2015. години износи 64%

РЗС, АРС

Повећање стопе 
запослености 15-64 

Стопа запослености  је повећана за 1,2 
процентна поена у односу на 2013. годину и 
у 2015. години износи 52% 

РЗС, АРС

Смањење стопе неза-
послености 15-64

Стопа незапослености је смањена за 1,1 
процентнa поена у односу на 2013. годину и 
у 2015. години износи 17%

РЗС, АРС

Смањивање стопе 
дугорочне незапос-
лености

Стопа дугорочне незапослености је смањена 
за 0,5 процентни поен и у 2015. години 
износи 12,7%

РЗС, АРС
НСЗ

Смањење удела не-
формалне економије

Смањење удела неформалне економије за 
50%

РЗС, АРС

Посебни индикатори за активне мере
Циљ Индикатор Извор података

Већи број незапосле-
них лица запослен 
након укључивања у 
мере АПЗ

Број запослених лица шест месеци након 
укључивања у мере, разврстано према ме-
рама, полу, годинама старости, образовном 
нивоу, дужини тражења посла
Повећање броја запослених по изласку из 
мере за 20% у односу на 2013. годину

НСЗ

***
Овај локални акциони план објавити у „Службеном 

листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-1371/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, на основу члана 31. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист града Београда”, број 87/14) и у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14), 
донела је

ПР ОГРАМ

УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2015. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 

за 2015. годину (у даљем тексту: програм) обухвата уређи-
вање грађевинског земљишта на територији Града, улагања 
у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за 
Град, као и друга улагања. 

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним у законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења.

Предлогом Одлуке о буџету града Београда за 2015. 
годину планирана су финансијска средства за реализа-
цију Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2015. годину у износу од 8.360.000.000 динара.

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода и примања у износу од 

5.344.000.000 динара које реализује Дирекција по закључе-
ним уговорима са корисницима – закупцима грађевинског 
земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накна-
де за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађе-
винског земљишта, закупнине пословног простора и соп-
ствених прихода,

– посебних наменских буџетских средстава за финан-
сирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента и интермодалног терминала у из-
носу од 5.000.000 динара,

– наменског трансфера из буџета града Београда за 
финансирање припремних активности на изградњи са-
обраћајнице Северна тангента у износу од 100.000.000 ди-
нара,

– кредитних средстава у износу од 2.391.000.000 ди-
нара наменски планираних за капиталне саобраћајнице 
од посебног интереса за Град и то из кредита ЕИБ-а на-
менски за изградњу моста преко Саве и приступних са-
обраћајница, и

– пројектованог суфицита у износу од 520.000.000.
Сагласно Закону о буџетском систему и Упутством за 

припрему буџета града Београда за 2015. годину, за све 
појединачне објекте у Програму уређивања грађевин-
ског земљишта предвиђен је обим планираних средстава 
за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину.

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

I. Програм уређивања грађевинског земљишта
II. Програм уређивања грађевинског земљишта за из-

градњу капиталних објеката од посебног интереса за Град
III. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној 

својини.

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.

У оквиру радова на припремању и опремању грађевин-
ског земљишта све планиране активности сложене су у 12 
група послова, и то:

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијска дозвола, пројекат парцелације, урбанис-

тички пројекат
5. Елаборат за решавање имовине
6. Решавање имовинско правних односа
7. Техничка документација
8. Техничка контрола
9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Таксе, употребна дозвола

I. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

I.1. Прибављање урбанистичких планова

Овим програмом су обухваћени урбанистички планови 
који се финансирају преко дирекције, као и неопходне под-
логе, урбанистички конкурси, техничка документација и 
студије за потребе израде тих планова.

I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром у циљу опремања локација.

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања

Оваj програм обухвата припремне активности и из-
градњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за 
систем водоснабдевања града, као и изградњу секундарне 
инфраструктурне мреже у циљу опремања локација.

I.4.Објекти и мрежа канализације

Оваj програм обухвата припремне активности и из-
градњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за 
систем одвођења отпадних вода града, као и изградњу се-
кундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања лока-
ција.

I.5. Гробља

Програмом су предвиђене активности на завршетку 
изградње започетих објеката и њиховим опремањем не-
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достајућом комуналном инфраструктуром за постојећа 
градска гробља, као и прпремне активности за потребе 
формирања новопланираних гробаља у приградским на-
сељима.

I.6. Изградња станова за расељавање

Програмом за 2015. годину планирају се активности на 
завршетку изградње започетих објеката, грађених за потре-
бе прибављања станова за расељавање.

I.7. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 
за доделу

Основни циљ овог дела програма је стварање усло-
ва за ефикасније уступање земљишта за изградњу обје-
ката стамбене, пословне и друге намене по локацијама, 
а у обиму који ће омогућити, поред већ изграђене ко-
муналне инфраструктуре, и нова улагања у опремање 
земљишта.

II ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД

Овај део Програма одвојен је као посебан програм, 
обзиром на специфичност објеката, сложеност процеса 
планирања активности, као и на различите изворе фи-
нансирања који подразумевају средства из буџетских 
прихода, средстава из кредита  у оквиру пројекта УМП-
а, као и средства од посебних наменских буџетских сред-
става за припремне активности за потребе изградње 
саобраћајнице Северна тангента и интермодалног тер-
минала и наменског трансфера из буџета града Београда 
за финансирање изградње саобраћајнице Северна тан-
гента.

Планирана финансијска средства за реализацију програма 
за 2015. год. са пројекцијама за 2016. и 2017. год. (дин.)

Поз   2015 2016 2017

I. Програм уређивања грађевин-
ског земљишта

5.308.000.000 5.713.000.000 5.612.000.000

I.1. Прибављање урбанистичких 
планова

266.000.000 200.000.000 220.000.000

А. Урбанистички планови за које 
су донете одлуке о изради у 
претходном периоду

173.842.536 90.739.215 20.226.809

Б. Нови планови који ће се ра-
дити по одлукама које ће бити 
донете у 2015.

35.109.264 93.760.785 168.813.191

Ц. Припремни радови за израду 
урбанистичких планова

57.048.200 15.500.000 30.960.000

I.2. Саобраћајнице са припа-
дајућом инфраструктуром

2.324.000.000 3.398.000.000 3.392.000.000

А. Наставак изградње започетих 
објеката

205.191.932 179.450.000 39.679.000

Б. Почетак изградње нових 
објеката

491.877.990 1.104.409.000 1.300.971.000

Ц. Припрема за почетак из-
градње

116.000.078 603.141.000 538.350.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Поз   2015 2016 2017

Е. Изградња недостајућих 
саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре у постојећим 
насељима

10.930.000 11.000.000 13.000.000

I.3. Објекти и мрежа водосна-
бдевања

320.000.000 375.000.000 320.000.000

A. Наставак изградње започетих 
објеката

10.275.255 14.740.000 0

Б. Почетак изградње нових 
објеката

274.272.085 301.120.000 110.000.000

Ц. Припрема за почетак из-
градње

18.652.660 52.440.000 207.200.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

16.800.000 6.700.000 2.800.000

I.4. Објекти и мрежа 
канализације

1.910.000.000 1.200.000.000 1.150.000.000

A. Наставак изградње започетих 
објеката

1.349.566.650 200.650.000 0

Б. Почетак изградње нових 
објеката

206.797.000 669.860.000 324.900.000

Ц. Припрема за почетак из-
градње

170.636.350 171.490.000 680.100.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

183.000.000 158.000.000 145.000.000

I.5. Гробља 52.000.000 45.000.000 40.000.000

A. Наставак изградње започетих 
објеката

35.030.000 150.000 0

Ц. Припрема за почетак из-
градње

4.370.000 37.350.000 26.500.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

12.600.000 7.500.000 13.500.000

I.6. Изградња и прибављање 
станова и других простора, 
решавање имовинских односа, 
поправке станова и пословног 
простора и др.

387.000.000 458.000.000 457.000.000

A. Наставак изградње започетих 
објеката

30.000.000 1.000.000 0

Д. Решавање имовинско правних 
односа

357.000.000 457.000.000 457.000.000

I.7. Припремање грађевинског 
земљишта за доделу

49.000.000 37.000.000 33.000.000

A. Активности на припреми 
локација

37.000.000 26.500.000 18.000.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

12.000.000 10.500.000 15.000.000

IIж. Програм уређивања грађевин-
ског земљишта за изградњу 
капиталних објеката од посеб-
ног интереса за град

3.052.000.000 4.487.000.000 4.588.000.000

А. Наставак изградње започетих 
објеката

2.563.489.483 3.111.778.493 3.469.000.000

Б. Почетак изградње нових 
објеката

77.000.000 0 0

Ц. Припрема за почетак из-
градње

182.510.517 1.195.121.507 950.900.000

Д. Решавање имовинско правних 
односа

229.000.000 180.100.000 168.100.000

  УКУПНО (I+II): 8.360.000.000 10.200.000.000 10.200.000.000
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III. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

   Назив локације П комплекса (hа) БРГП (m²)
1 Локација за комерцијалне садржаје у улици 

Димитрија Туцовића – Лазаревац
0,82 10.592

2 Локација за привредне делатности на Новосад-
ском путу – Земун

0,80 6.417

3 Локација ГП2, „Аутокоманда” – Вождовац 0,64 22.473
4 Локација за становање Дубровачка 8, Стари град 0,04 1.257
5 Локација за становање на углу улица Станислава 

Сремчевића и Војислава Илића – Звездара
0,05 2.020

6 Локације у оквиру ПДР привредне зоне „Ауто-
пут” – Нови Београд

9,16 91.600

7 Стамбени објекат у азбестном насељу (ГП12) – 
Чукарица

0,07 1.882

8 Локација за становање у Карловачкој улици – 
Врачар

0,08 3.055

9 Локација за спорт (блок7) у насељу Бањица, 
Вождовац

0,23 2.300

10 Локација у оквиру ПДР привредне зоне „Горњи 
Земун”, Галеника – Земун

0,7 5.625

11 ТПЦ 5, локација 3 – Раковица 0,13 1.100
12 Локација за становање у насељу Мирјево, 

Звездара
0,20 1.608

13 Локација за гаражу у блоку 63, Нови Београд 0,83 54.000
14 Локација за комерцијалне делатности, Угрино-

вачка – Т6, Земун
2,04 40.800

15 Локација за комерцијалне делатности (комплекс 
„Југопетрол”) у Радничкој улици, Чукарица

1,45 21.856

Поред наведених локација, предмет д оделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације 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 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.

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

Скупштина града Београда
Број 463-1367/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешава се дужности члана Градске изборне коми-
сије, због подношења оставке, Нада Ковачевић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-1455/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ

1. Именује се за члана Градске изборне комисије, Зденка 
Веселиновић, на предлог Српске напредне странке.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1456/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу члaна 33. став 2. Одлуке о градском 
правобранилаштву града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, број 78/14) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА

1. Катарини Жежељ престаје функција градског јавног 
правобраниоца са 30. децембром 2014. године. 

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

Скупштина града Београда
Број 118-1373/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 18. Одлуке о градском 
правобранилаштву града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, број 78/14) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРА-

ДА БЕОГРАДА 

1. Именује се за градског правобраниоца града Београда, 
на пет година, Љиљана Благојевић, дипл. правник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1372/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 
28. и 36. став 1. тачка 1. Одлуке о заштитнику грађана („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 31/09, 41/09 и 41/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАШТИТ-

НИКА ГРАЂАНА

1. Утврђује се да је Душанки Гаћеши престала дужност 
заштитника грађана 29. децембра 2014. године, због истека 
мандата.

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

Скупштина града Београда
Број 118-1374/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу чл. 31. и 135. став 1. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и члана 28. Одлуке о заштитнику грађана („Службени 
лист града Београда”, бр. 34/09, 41/09 и 41/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

1. Бира се за заштитника грађана, на време од пет годи-
на, Катарина Жежељ, дипломирани правник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1375/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, на основу члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13) и чл. 31. и 36. и члана 38. став 2. Одлуке о заштит-
нику грађана („Службени лист града Београда”, бр. 31/09, 
41/09 и 41/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-

КА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

1. Утврђује се да Душку Бабићу престаје дужност заме-
ника заштитника грађана, са 30. децембром 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 118-1457/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 1. став 3, а у вези члана 18. став 1. тачка 9. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана 31. та-
чка 9а) Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 17. прва алинеја Одлу-
ке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, 
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13) и члана 
14. став 2. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта 
друштвеног предузећа за угоститељске и друге услуге „Језе-
ро” Београд („Службени гласник РС”, број 4/11), донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на:
– Одлуку Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија” – Београд, 

бр. 3/41.1-НО од 8. децембра 2014. године, којом се одобрава 
и даје сагласност на припајање Привредног друштва „Језеро” 
д.о.о. Београд Јавном предузећу „Ада Циганлија” Београд; 
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– Одлуку Скупштине ПД „Језеро” д.о.о. Београд бр. 648 
од 8. децембра 2014. године, којом се одобрава и даје саглас-
ност на припајање Привредног друштва „Језеро” д.о.о. Бео-
град Јавном предузећу „Ада Циганлија” Београд.

2. Даје се сагласност на:
– Изјаву директора, као законског заступника ЈП „Ада 

Циганлија” – Београд број: 4162/1 од 9. децембра 2014. годи-
не, којом се даје сагласност да се не сачињавају финансијски 
извештај и извештај ревизора у поступку припајања При-
вредног друштва „Језеро” д.о.о., Београд Јавном предузећу 
„Ада Циганлија” Београд, чије је састављање предвиђено 
Законом о привредним друштвима;

– Изјаву директора, као законског заступника ПД „Је-
зеро” д.о.о., Београд, број: 649 од 8. децембра 2014. године, 
којом се даје сагласност да се не сачињавају финансијски 
извештај и извештај ревизора у поступку припајања При-
вредног друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу 
„Ада Циганлија” Београд, чије је састављање предвиђено 
Законом о привредним друштвима.

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

Скупштина града Београда
Број 463-1377/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) 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 ОДЛУКУ О ДОПУНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАД-

СКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бе-
оград”, који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
13997/14, на седници одржаној 10. децембра 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1390/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 33. став 1. тачка 8. Статута Јавног кому-
налног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” 
бр. 3644 од 29. марта 2013. године, на 35. седници, одржаној 4. 
децембра 2014. године, електронским путем Надзорни одбор 
предузећа донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕО-

ГРАД” БР. 3644 ОД 29. МАРТА 2013. ГОДИНЕ
Члан 1.

Допуњује се члан 18. став 1. Статута Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, тако 

што се после делатности 81.10 – услуге одржавања објекта, 
додаје делатност, тако да гласи:

„85.59 – остало образовање – обухвата:
– образовање које није дефинисано према степенима об-

разовања, 
– припремне часове за полагање испита”.

Члан 2.
По добијању сагласности од стране оснивача, ова одлука 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе-
ном листу града Београда”.

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд”
Број 13997, 10. децембра 2014. године

Председник
Доц. др Славен Тица, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу члана 12. 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 ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”

1. Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу 
„Београдводе” на Одлуку о изменама Статута Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе” број: 5710/3 од 13. 
новембра 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-1391 /14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 42. Закона 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 гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Разрешава се директор Јавног предузећа за обављање 
делатности од општег интереса за град Београд „Београдска 
тврђава”, мр Никола Ковачевић, мастер менаџер европског 
бизниса и маркетинга, због подношења оставке. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност врши-
оца дужности директора.

Скупштина града Београда
Број 118-1417/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децем-
бра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентич-
но тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др 
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Именује се Петар Андријашевић, дипломирани еконо-
миста, за вршиоца дужности директора јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Беиоград 
„Београдска тврђава”, на период од шест месеци.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност врши-
оца дужности директора.

Скупштина града Београда
Број 112-1418/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 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 гласник 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 НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИН-

ФОСТАН”

1. Не прихвата се предлог за именовање Јова Гвоздића, 
дипл. економисте, за директора Јавног комуналног преду-
зећа „Инфостан” који је доставила Градска управа града Бе-
ограда – Секретаријат за комуналне и стамбене послове., по 
спроведеном јавном конкурсу, који је објављен дана 27. јуна 
2014. године.

2. Не врши се именовање ниједног од кандидата са Листе 
за именовање директора ЈКП „Инфостан”,  коју је утврдила 
Комисија за именовање директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Београд, по спроведеном јавном конкурсу 
који је објављен дана 27. јуна 2014. године.

3. Нови јавни конкурс за избор директора  Јавног ко-
муналног предузећа „Инфостан”, спровешће на начин и по 
поступку прописаним законом.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-
беном листу града Београда” и на интернет-страници града 
Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-1416/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 42. Закона 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 гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и члана 18а. Одлуке о промени оснивачког акта Ја-
вног комуналног предузећа „Инфостан”, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Разрешава се Драгиша Вујовић, дипл. правник, дуж-
ности вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Инфостан”.

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

Скупштина града Београда
Број 118-1421/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник 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) и члана 18а. Од-
луке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан”, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Именује се Веселин Марковић, дипл. правник, за вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан”, на период од шест месеци, почев од 31. децем-
бра 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1422/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 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 гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

1. Не прихвата се предлог за именовање Веселина Мар-
ковића, дипл. правника, за директора Јавног предузећа 
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„Градско стамбено”, који је доставила Градска управа града 
Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
по спроведеном јавном конкурсу који је објављен дана 27. 
јуна 2014. године.

2. Не врши се именовање ниједног од кандидата са Ли-
сте за именовање директора ЈП „Градско стамбено”, коју је 
утврдила Комисија за именовање директора јавних преду-
зећа чији је оснивач град Београд, по спроведеном јавном 
конкурсу који је објављен дана 27. јуна 2014. године.

3. Нови јавни конкурс за избор директора ЈП „Градско 
стамбено”, спровешће на начин и по поступку прописаним 
Законом.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-
беном листу града Београда” и на интернет-страници града 
Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-1415/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13-ау-
тентично тумачење и 44/14), члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стам-
бене услуге („Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 
и 54/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешава се Веселин Марковић, дипл. правник,  
дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, Београд, због истека мандата.

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

Скупштина града Београда
Број 118-1419/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду (“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 18а. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услу-
ге („Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”, БЕОГРАД

1. Именује се мр. Никола Ковачевић, мастер менаџер 
европског бизниса и маркетинга, за вршиоца дужности ди-

ректора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд, на 
период од шест месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1420/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу члaна 18. став 1. 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), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТА-

НОВЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” 

1. Именује се Будимир Грубић за директора Ветеринарс-
ке установе „Ветерина Београд”, на период од четири године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-1414/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. За-
кона 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) 
и члана 24. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Сте-
фановић Караџић” („Службени лист града Београда”, број 
97/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КА-

РАЏИЋ”

1. Именује се Светислав Гонцић, дипломирани глумац, 
за вршиоца дужности директора Установе културе „Вук 
Стефановић Караџић”, у оснивању.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1384/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”, НОВИ 

БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд, ул. Војвођанска 
број 61, представник запослених, Весна Милојковић, на-
ставник биологије.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1440/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „ДРАГАН ЛУКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Драган Лукић”, Нови Београд, ул. Неде Спасојевић број 6, 
представник јединице локалне самоуправе Сека Поповић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1442/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „ДАНИЛО КИШ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Данило Киш”, Београд, ул. Генерала Штефаника број 6, 
на време од четири године, и то: 

– Маријана Кљајевић, професор разредне наставе,
– Анђелка Мирковић, професор математике,

– Бранислава Врбашки, професор математике,
– Корнелије Квас, професор светске књижевности,
– Светлана Петковић, виши зубни техничар-протетичар,
– Јелена Бокић, тех. за биотехнологију,
– Наташа Прентовић,
– Драган Животић,
– Стеван Ђапа.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1443/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕО-

ГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне школе 
„Владислав Петковић Дис”, Београд, ул. Радослава Љумо-
вића број 20, представник запослених, Милош Бошковић, 
наставник физичке културе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1445/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, МЛА-

ДЕНОВАЦ

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Момчило Живојиновић”, Младеновац, ул. Краља Алек-
сандра Обреновића бр. 25, представник родитеља, Ненад 
Вујић, дипл. машински инжењер.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1447/14-С, 30. децембар 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „СОЊА МАРИНКОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именујe се за члана Школског одбора Основне школе 
„Соња Маринковић”, Земун, ул. Аласка бр. 17, представник 
родитеља, Дина Војновић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-1449/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 ОД-
БОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Драгојло Дудић”, Београд, Булевар краља Александра 
број 525,

– Даниела Павић, професор физичке културе,
– Надежда Метикош, наставник разредне наставе,
– Владо Булатовић,
– Ивана Милошевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1451/14-С, 30. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

XIV БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора XIV београд-
ске гимназије, Београд, ул. Хаџи Проданова број 5, предста-
вници родитеља,

– Наташа Делић, проф. правног факултета,
– Милан Перић, преводилац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-1453/14-С, 30. децембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. де-
цембра 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 „КРАЉИЦА МАРИЈА”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Краљица Марија”, Београд, ул. Михаја Еминескуа број 
65, на време о четири године, и то:

– Станислава Југовић, проф. српског језика
– Мирко Марковић, проф. историје,
– Милан Стамболић, проф. разредне наставе,
– Слађан Анђелковић,
– Слoбодан Цветковић,
– Маја Цветковић,
– Драган Станковић,
– Миленко Мићевић,
– Видосав Дисић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-1454/14-С, 30. децембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Страна

Локални акциони план запошљавања града Бео-
града за 2015. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Програм уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2015. годину  – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о разрешењу члана Градске изборне ко-
мисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  58

Решење о именовању члана Градске изборне ко-
мисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  58

Решење о престанку дужности градског јавног 
правобраниоца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  59

Решење о именовању градског правобраниоца 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  59

Решење о утврђивању престанка дужности заш-
титника грађана   – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  59

Решење о избору заштитника грађана  – – – – –  59
Решење о утврђивању престанка дужности за-

меника заштитника грађана – – – – – – – – – – – – –  59
Решења о давању сагласности на одлуке и изјаве 

ради спровођења поступка припајања Привредног 
друштва „Језеро” д.о.о. Београд Јавном предузећу 
„Ада Циганлија” Београд  – – – – – – – – – – – – – –  59

Решење о давању сагласности на Одлуку о до-
пуни Статута Јавног комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком  – – –  60

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама Статута Јавног водопривредног предузећа 
„Београдводе”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  60

Страна

Решење о разрешењу директора Јавног преду-
зећа за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Београдска тврђава”  – – – – – – – – –  60

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа за обављање делатности 
од општег интереса за град Београд „Београдска 
тврђава” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  61

Решење о неприхватању предлога за имено-
вање директора Јавног комуналног предузећа „Ин-
фостан”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  61

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”  – –  61

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”  – –  61

Решење о неприхватању предлога за именовање 
директора Јавног предузећа „Градско стамбено”  – – 61

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд –  62

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд –  62

Решење о именовању директора Ветеринарске 
установе „Ветерина Београд”  – – – – – – – – – – – –  62

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра установе културе „Вук Стефановић Караџић” – – –  62

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београд  – – – – – – –  63

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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


