
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2015. године, на основу Закона о слободним зона-
ма („Службени гласник РС”, број 62/06), члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14) и члана 31. став 1. тач. 7. и 8. Стату-
та града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ „СЛОБОДНЕ ЗОНЕ БЕОГРАДA”

Члан 1.
Оснива се „Слободна зона Београда”. Оснивач „Слобо-

дне зоне Београда” је град Београд.

Члан 2.
Подручје „Слободне зоне Београда” састоји се од две за-

себне целине: Зона 1 – подручје „Барич” и Зона 2 – подручје 
„Рева”.

Зона 1 – подручје „Барич” налази се на подручју које се 
са једне стране простире од Железничке улице која се на-
лази у индустријској зони Барич и која је паралелна са пу-
тем Београд – Обреновац до реке Саве. Простире се на две 
катастарске општине – Барич и Мислођин. Прилази овим 
локацијама се врше са државног пута другог реда Београд-
Обреновац.

Зона 2 – подручје „Рева” налази се на простору између 
Панчевачког пута, реке Дунав и новопланиране луке, на 
уводном североисточном правцу. Приступ локацији је са 
постојећег Панчевачког пута, реке Дунав и планиране са-
обраћајнице Северна тангента.

Члан 3.
Укупна површина „Слободне зоне Београда” је 98 ha 31 а 

44 m².
Зона 1 – Подручје „Барич” обухвата следеће катастарске 

парцеле и то:
– кат. пар. бр. 204/1 у површини од 2 ha 09 a 47 m²,
– кат. пар. бр. 208/2 у површини од 1 ha 25 a 41 m²,
– кат. пар. бр. 213 у површини од 3 ha 26 a 58 m²,
– кат. пар. бр. 214/1 у површини од 2 ha 31 a 38 m²,
– кат. пар. бр. 214/2 у површини од 0 ha 47 a 40 m²,
– кат. пар. бр. 214/3 у површини од 2 ha 62 a 28 m²,
– кат. пар. бр. 222 у површини од 5 ha 69 a 29 m²,
– кат. пар. бр. 229/1 у површини од 2 ha 68 a 24 m²,

– кат. пар. бр. 238/6 у површини од 0 ha 39 a 78 m²,
– кат. пар. бр. 238/7 у површини од 0 ha 04 a 53 m²,
– кат. пар. бр. 239/2 у површини од 0 ha 43 a 16 m²,
– кат. пар. бр. 239/3 у површини од 0 ha 47 a 92 m²,
– кат. пар. бр. 239/28 у површини од 0 ha 04 a 53 m²,
– кат. пар. бр. 243 у површини од 0 ha 34 a 78 m²,
– кат. пар. бр. 245/3 у површини од 0 ha 64 a 62 m²,
– кат. пар. бр. 245/4 у површини од 2 ha 87 a 45 m²,
– кат. пар. бр. 247/1 у површини од 7 ha 30 a 78 m²,
– кат. пар. бр. 262 у површини од 2 ha 16 a 87 m²,
– кат. пар. бр. 265/7 у површини од 0 ha 05 a 37 m²,
– кат. пар. бр. 2250/1 у површини од 0 ha 20 a 58 m²,
– кат. пар. бр. 2298/1 у површини од 0 ha 06 a 84 m²,
Све уписане у ЛН бр. 3610 КО Барич.
– кат. пар. бр. 228/1 у површини од 0 ha 31 a 87 m²,
– кат. пар. бр. 228/11 у површини од 0 ha 00 a 44 m²,
– кат. пар. бр. 236/11 у површини од 0 ha 46 a 65 m²,
– кат. пар. бр. 236/12 у површини од 0 ha 47 a 02 m²,
– кат. пар. бр. 236/13 у површини од 0 ha 47 a 85 m²,
– кат. пар. бр. 236/14 у површини од 0 ha 43 a 30 m²,
– кат. пар. бр. 236/15 у површини од 0 ha 66 a 21 m²,
Све уписане у ЛН бр. 3636 КО Барич.
– кат. пар. бр. 225/1 у површини од 0 ha 28 a 08 m², упи-

сана у ЛН бр. 3630 КО Барич,
– кат. пар. бр. 232/1 у површини од 0 ha 20 a 60 m², упи-

сана у ЛН бр. 3609 КО Барич,
– кат. пар. бр. 130 у површини од 2 ha 24 a 06 m²,
– кат. пар. бр. 131/1 у површини од 0 ha 30 a 64 m²,
– кат. пар. бр. 131/2 у површини од 0 ha 12 a 53 m²,
– кат. пар. бр. 132/4 у површини од 0 ha 06 a 77 m²,
– кат. пар. бр. 132/5 у површини од 0 ha 04 a 28 m²,
– кат. пар. бр. 2212/5 у површини од 0 ha 06 a 84 m²,
Све уписане у ЛН бр. 2470 КО Мислођин.
Укупна површина Зоне 1 – Подручје „Барич” износи: 41 ha 

64 a 40 m²
Зона 2 – Подручје „Рева” обухвата следеће катастарске 

парцеле, и то:
– на кат. парц. бр. 1076/1 у површини од 03 ha 22 а 06 m²,
– на кат. парц. бр. 1078/1 у површини од 0 ha 54 а 71 m²,
– на кат. парц. бр. 1065/1 у површини од 04 ha 86 а 66 m²,
– на кат. парц. бр. 1035/6 у површини од 0 ha 06 а 82 m²,
– на кат. парц. бр. 1034/2 у површини од 0 ha 56 а 89 m²,
– на кат. парц. бр. 1077/1 у површини од 01 ha 20 а 37m²,
– на кат. парц. бр. 1035/2 у површини од 17 ha 04 а 84 m²,
и делове катастарских парцела:
– на делу кат. парц. бр. 1034/7 (источни део парцеле од 

линије који чине тачке координата: 7462850.75, 4965977.84; 
7462850.97, 4966027.35, затим западном границом парцеле 
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1034/2, даље до краја источне границе парцеле 1369, све до та-
чке координата: 7462815.40, 4966230.81 у површини од 20 ha 
30 а 21 m², од укупно 22 ha 35 а 27m² ),

– на делу кат.парц. бр. 1604/1 (источни део парце-
ле од линије који чине тачке координата: 7462862.77, 
4965919.85 у површини од 05 ha 19а 51m², од укупно 06 
ha 38 а 56 m²),

– на делу кат.парц. бр. 1075/1 (јужни део парцеле, оиви-
чен линијом која обухвата северну границу парцеле 1035/2, 
до тачке координата: 7462467.83, 4966966.24 у површини од 
03 ha 64 а 97m², од укупно 09 ha 34а 30 m²)

Све уписане у лист непокретности 6245 КО Крњача.
Укупна површина Зоне 2 – Подручје ,,Рева” износи 56 ha 

67 a 04 m².

Члан 4.
„Слободном зоном Београда” управља Привредно 

друштво за управљање слободном зоном „Слободна зона 
Београд 2015” д.о.о., Београд.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-634/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. 
јула 2015. године, на основу чл. 2. и 10. Закона о слобо-
дним зонама („Службени гласник РС”, број 62/06), чл. 
139–244. Закона о привредним друштвима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14), члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14), чл. 25. и 31. Статута града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА УПРА-
ВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ БЕОГРАДА

Члан 1.
Град Београд оснива привредно друштво са ограни-

ченом одговорношћу за управљање Слободном зоном 
на територији града Београда као једнодомно привредно 
друштво (у даљем тексту: друштво). 

Члан 2.
Друштво се оснива ради обављања послова везаних за 

управљање Слободном зоном Београда.

Члан 3.
Друштво послује под називом: „СЛОБОДНА ЗОНА 

БЕОГРАД 2015”, д.о.о. Београд, ул. Краљице Марије бр. 1, 
11000 Београд.

Члан 4.
Пословно седиште друштва је у Београду, у ул. Краљице 

Марије бр. 1, 11000 Београд.

Члан 5.
Друштво има печат и штамбиљ.
Печат друштва је округлог облика, пречника 32 mm, на 

коме је исписано пословно име друштва и седиште друштва 
на српском језику, ћириличним писмом.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика, дужине 55 
mm и ширине 25 mm, на коме је исписано пословно име 
друштва и седиште друштва на српском језику, ћириличним 
писмом.

Члан 6.
Претежна делатност друштва је:
52.10 – Складиштење
Друштво може обављати и све послове којима се обез-

беђују просторни, енергетски, технички и други услови за 
обављање делатности у Слободној зони.

Друштво може обављати и спољнотрговинску делат-
ност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Друштво може корисницима нудити и обједињене ус-
луге у производњи, складиштењу и протоку роба на јед-
ном месту, преко логистичког центра Слободне зоне, а 
то су:

– праћење и обезбеђење несметаног рада корисника 
Слободне зоне (производња и складиштење);

– шпедитерске услуге у спољнотрговинском пословању,
– организација домаћег и међународног транспорта, 
– претовари роба;
– контејнерски терминал, 
– административна процедура која се односи на обављање 

послова у превозу роба, као и добијање одговарајућих саглас-
ности и дозвола које су у надлежности царине 

– консалтинг,
– коришћење потпуно инфраструктурно опремљеног 

земљишта (електрична енергија, вода и канализација, развије-
ни системи из телекомуникационих и информационих техно-
логија, железница – индустријски колосек)

– регулациони план за изградњу,
– обезбеђење грађевинске дозволе по убрзаном поступку,
– остале услуге корисницима Слободне зоне за несмета-

но пословање у зони.

Члан 7.
Трошкове оснивања друштва сноси Град Београд као ос-

нивач друштва (у даљем тексту: оснивач).

Члан 8.
Укупан уписани новчани део основног капитала 

друштва износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара).

Члан 9.
Оснивач друштва је Град Београд, Драгослава Јовано-

вића бр. 2, Београд, мат. бр. 17565800, ПИБ: 100065430.
Укупан уписани новчани део оснивачког улога износи 

1.000,00 динара (словима: хиљаду динара), што је 100 % уде-
ла у укупном капиталу Привредног друштва.

Укупан новчани део оснивачког улога друштва, оснивач 
уплаћује на рачун друштва, у законском року. 
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Члан 10.
Друштво има право да у правном промету закључује 

уговоре и врши друге правне послове из оквира свог пред-
мета пословања.

Члан 11.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

друштва, друштво одговара својом целокупном имовином.

Члан 12.
Управљање друштвом је једнодомно.
Органи друштва су Скупштина друштва и директор.

Члан 13.
Овлашћења Скупштине друштва врши оснивач, преко 

овлашћених представника.

Члан 14.
Скупштина друштва има три члана, укључујући и пред-

седника.
Мандат Скупштине друштва је четири године.
Чланове Скупштине друштва, именује Скупштина Града 

Београда.

Члан 15.
Скупштина друштва:
1) доноси измене оснивачког акта;
2) доноси статут друштва;
3) усваја финансијске извештаје, као и извештаје реви-

зора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
4) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала 

друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
6) одлучује о расподели добити и начину покрића гу-

битака, укључујући и одређивање дана стицања права на 
учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члана 
друштва;

7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за 
његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;

8) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
9) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о 

подношењу предлога за покретање стечајног поступка од 
стране друштва;

10) именује ликвидационог управника и усваја ликвида-
ционе билансе и извештаје ликвидационог управника;

11) даје прокуру;
12) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја 

за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спо-
ру са директором;

13) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја 
за заступање друштва у спору против члана друштва;

14) одобрава уговор о приступању новог члана и даје 
сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 
167. Закона о привредним друштвима;

15) одлучује о статусним променама и променама прав-
не форме;

16) даје одобрење на правне послове у којима постоји 
лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним 
друштвима;

17) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, 
залагање или друго располагање имовином велике вреднос-
ти у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;

18) доноси пословник о свом раду;
19) врши друге послове и одлучује о другим питањима у 

складу са Законом о привредним друштвима.

На сва друга питања у вези рада и надлежности 
Скупштине друштва примењиваће се меродавне одредбе 
Закона о привредним друштвима.

Члан 16.
Директора друштва именује и разрешава Скупштина 

друштва.
Мандат директора је четири године.

Члан 17.
Директор друштва:
1) заступа и представља Друштво и води послове 

друштва у складу са законом, оснивачким актом и одлукама 
Скупштине друштва; 

2) именује и разрешава Заменика директора уз претход-
ну сагласност Скупштине друштва;

2) уредно води пословне књиге друштва;
3) одговоран је за тачност финансијских извештаја 

друштва;
4) води евиденције о свим одлукама Скупштине друштва;
5) обавезан је за извештавање Скуштини друштва;
6) обавља друге послове који нису у надлежности Скупшти-

не друштва, у складу са законом и оснивачким актом.
На сва друга питања у вези рада и надлежности дирек-

тора примењиваће се меродавне одредбе Закона о привред-
ним друштвима.

Члан 18.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра при-

вредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 19.
Органи друштва дужни су да обавештавају оснивача о 

раду друштва и раду органа друштва, о рачуноводственим 
исказима друштва, као и другим питањима од значаја за рад 
и управљање друштвом, најмање једанпут годишње.

Члан 20.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-636/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ БИСТЕ ПРОФЕСОРА СЛОБОДАНА ЈО-

ВАНОВИЋА

Члан 1.
Подиже се биста професора Слободана Јовановића на 

платоу испред Правног факултета Универзитета у Београду, 
у Булевару краља Александра.
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Члан 2.
Биста се подиже средствима Правног факултета Уни-

верзитета у Београду.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

бисте професора Слободана Јовановића, Секретаријат за 
културу и Завод за заштиту споменика културе града Бео-
града. 

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-638/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2015. године, на основу члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 и 44/14), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ 

ЕЛЕКТРАНЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Београдске електране” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), у ставу 1. члана 6. после 
шифре делатности 81.10 – услуге одржавања објекта, додаје 
се нова шифра делатности:

„68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених 
некретнина и управљање њима – обухвата изнајмљивање 
властитих или изнајмљених некретнина и управљање 
њима, као што су: стамбене зграде и станови, нестамбене 
зграде, укључујући изложбене хале и складишне капаци-
тете, земљиште и др.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 3-632/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2015. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. 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 И ДОПУНИ СТАТУТА МУЗЕЈА АФРИЧКЕ УМЕТ-

НОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА

1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 328-1 од 20. 
јула 2015. године) о изменама и допуни Статута Музеја аф-
ричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, коју је 
усвојио Управни одбор Музеја афричке уметности – збир-
ка Веде и др Здравка Печара на седници одржаној 20. јула 
2015. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-637/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2015. године, на основу члана 12. став 2. Закона о инспек-
цијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) и чл. 
25. и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. Овим решењем образује се Комисија за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлеж-
ности града Београда (у даљем тексту: комисија).

Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање 
преклапања и непотребног понављања надзора, поред 
усклађивања инспекцијског надзора између инспекције које 
врше инспекцијски надзор над пословима из изворне на-
длежности Града Београда, обезбеђује и комисија.

II. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из 
изворне надлежности врше:

1) Комунална инспекција у саставу Секретаријата за ин-
спекцијске послове Градске управе Града Београда и кому-
налне инспекције градских општина;

2) Инспекција друмског саобраћаја у саставу Секретари-
јата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда 
у делу инспекцијског надзора над јавним линијским прево-
зом путника на територији града Београда;

3) Инспекција за јавне путеве у саставу Секретаријата за 
инспекцијске послове Градске управе Града Београда;
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4) Инспекција за утврђивање, контролу и наплату јав-
них прихода у саставу Секретаријата за финансије – Управа 
јавних прихода;

5) Буџетска инспекција, организована у Служби за 
буџетску инспекцију Града Београда;

III. Послови и задаци комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова ин-

спекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција, 

иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу 
унапређења координације инспекција и делотворности ин-
спекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а наро-
чито: 

(1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и 
рада инспекција, 

(2) за размену информација у вршењу инспекцијског 
надзора,

(3) за унапређење инспекцијског надзора на основу ин-
формација из годишњег извештаја о раду инспекција,

(4) за развој информационог система у циљу ефикасног 
вршења инспекцијског надзора;

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и пред-
логе других прописа којима се уређују питања инспекци-
јског надзора;

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке мате-
ријале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу 
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједна-
чавања поступања инспекције у истим или сличним ситу-
ацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те 
ставове;

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, 
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем 
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавр-
шавања инспектора, и подноси иницијативе надлежним 
органима који се односе на финансирање, техничку оп-
ремљеност и програме обука и других облика стручног уса-
вршавања инспектора;

6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних 
листа, као и њихових измена и допуна;

7) да се стара да се на службеној интернет страници гра-
да Београда објављују прописи, акти и документи који се 
односе на инспекцијски надзор;

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења 
која се односе на делокруг инспекција у надлежности града 
Београда, најкасније у року од седам радних дана;

9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Градском  
већу и Скупштини и даје предлоге за предузимање мера из 
њихове надлежности;

10) да се стара да се на службеној интернет страници 
Града Београда објављују информације о свим носиоцима 
послова  инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њи-
ховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама 
електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;

11) да предузима одговарајуће активности у вези са об-
раћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је 
незадовољан одлуком о притужби;

12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле 
инспекције;

13) да обавља друге послове утврђене овим решењем.
IV. Комисију чини 11 чланова, и то председник, заменик 

председника и девет осталих чланова из реда руководилаца 
Градске управе, инспекција и руководилаца задужених за 
послове привредног развоја.

Председник комисије руководи њеним радом, усклађује 
рад чланова и сазива и води седнице комисије.

Председника комисије за време његове одсутности или 
спречености замењује заменик председника комисије.

V. У комисију се именују:
– за председника:
Синиша Мали, градоначелник;
– за заменика председника:
Загорка Панић, секретарка Секретаријата за инспекци-

јске послове;
– за чланове:
1) Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бе-

ограда;
2) Коваленко Влаховић, помоћник секретара Секрета-

ријата за инспекцијске послове, Сектор за дежурни инспек-
цијски надзор и хитне интервенције;

3) Владимир Стојиљковић, помоћник секретара Секре-
таријата за инспекцијске послове, Сектор за саобраћајни 
инспекцијски надзор;

4) Бранислава Грујичић, координаторка у Секретаријату 
за инспекцијске послове;

5) Славица Жугић, помоћница секретара Секретаријата 
за инспекцијске послове, Сектор за нормативне и управно-
надзорне послове;

6) Нада Павловић Смоловић, директорка Службе 
буџетске инспекције;

7) Весна Спалевић, начелница Одељења за надзор и 
прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за терито-
рију Града Београда Управе јавних прихода;

8) Нина Јандрић, секретарка Секретаријата за комунал-
не и стамбене послове;

9) Душан Рафаиловић, секретар Секретаријата за са-
обраћај.

– за заменике чланова:
1) Ненад Тодоровић, заменик начелника Градске управе 

Града Београда;
2) Невенка Јакшић, начелница Одељења дежурни ин-

спекцијски надзор и хитне интервенције у Сектору за де-
журни инспекцијски надзор и хитне интервенције Секрета-
ријата за инспекцијске послове;

3) Ненад Мићић, начелник Одељења за друмски са-
обраћај у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Се-
кретаријата за инспекцијске послове;

4) Милан Љуна, помоћник секретара Секретарија-
та за инспекцијске послове, Сектор за послове извршног 
поступка и инспекцијски надзор;

5) Јелена Саблић, начелница Одељења за нормативне и 
управно-надзорне послове Сектору за нормативне и управ-
но – надзорне послове Секретаријата за инспекцијске по-
слове;

6)  Марина Миљковић, помоћница директора Службе 
буџетске инспекције;

7) Јелена Миланов, инспектор за надзорне послове у 
Одељењу за надзор и прекршајни поступак у Сектору јав-
них прихода за територију града Београда Управе јавних 
прихода;

8) Оливера Милутиновић, помоћница секретара Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове;

9) Угљеша Митровић, директор Дирекције за јавни пре-
воз, Секретаријата за саобраћај.

VI. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и 
упутстава из тачке III. тачка 2) овог решења.

Члан Комисије који није сагласан са овим смерница-
ма и упутствима може да поднесе предлог Градском већу, 
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односно Скупштини да заузму став поводом овог питања, 
односно предузму мере и радње из свог делокруга.

Послове из тачке III. тачка 2) подтачка (4) овог решења 
Комисија обавља у сарадњи са органом градске управе 
надлежним за послове информатике и електронске упра-
ве, који обавља стручне послове и послове градске управе 
који се односе на успостављање и одржавање информа-
ционог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског 
надзора.

VII. Стручно-техничке и административне послове за 
комисију обавља Секретаријат за инспекцијске послове.

VIII. У оквиру комисије образују се радне групе и 
стручни тимови за одређену област, односно одређена 
питања инспекцијског надзора. Радном групом, односно 
стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне 
групе, односно стручног тима могу учествовати предста-
вници инспекција које немају чланове у саставу Коми-
сије, комуналне полиције, јавних предузећа и установа 
чији је оснивач Град Београд, удружења, комора и дру-
гих асоцијација, научних и образовних установа, као и 
других организација чији је рад повезан са системом и 
пословима инспекцијског надзора у граду Београду.

IX. Комисија је овлашћена да захтева податке, оба-
вештења, исправе и извештаје који су јој потребни за оба-
вљање њених послова и задатака од надлежних органа и 
ималаца јавних овлашћења.

X. Комисија доноси пословник о свом раду.
XI.Комисија, применом овлашћења прописаних законом 

и статутом, обавља координацију испекцијског надзора 
који врше инспекције градских општина којима је Град Бео-
град пренео послове инспекцијског надзора.

Комисија доставља смернице и упутства из тачке III. та-
чка 2) овог решења председницима градских општина ради 
вршења послова из свог делокруга у погледу унапређења 
координације инспекција и делотворности инспекцијског 
надзора. 

XII. Комисија усклађује инспекцијски надзор над по-
словима из изворне надлежности са повереним послови-
ма инспекцијског надзора из надлежности града Београда, 
обезбеђивањем координације и међусобне сарадње ин-
спекција града Београда у утврђивању планова инспекци-
јског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вр-
шења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.

Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке 
остварује се у складу са облицима сарадње утврђеним 
законом и другим прописима којима се уређују држав-
на управа и локална самоуправа, Законом о инспекци-
јском надзору и посебним законима, и нарочито обух-
вата међусобно обавештавање, размену информација, 
пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 
инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења де-
лотворности инспекцијског надзора у надлежности Града 
Београда.

У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се 
уређује градска управа, Секретаријат за инспекцијске по-
слове усклађује инспекцијски надзор над пословима из из-
ворне надлежности са повереним пословима инспекцијског 
надзора из надлежности града Београда.

XIII. Комисија подноси Скупштини редовне извештај 
о раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по 
потреби, и редовно их објављује на својој интернет страници.

Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај 
најкасније до 31. јануара текуће године за претходну го-
дину.

XIV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-635/15-С, 30. јула 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 5. став 1. тачка 1. Уредбе о коефицијен-
тима за обрачун и исплату плата именованих и поставље-
них лица и запослених у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 44/08 и 2/12), члана 40. Статута Градске 
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
бр. 3/11 и 33/13), Председник градске општине доноси

ПРА ВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНА-
ДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овим правилником о изменама Правилника о платама, 

накнадама и другим примањима запослених у Управи град-
ске општине мења се Правилник о платама, накнадама и 

другим примањима запослених у Управи градске општине 
Нови Београд број X-020-1/2014-67 од 17. јуна 2014 (измене 
и допуне број: X-020-1/2014-91 од 5. септембра 2014, Х-020-
1/2014-96 од 19. септембра 2014. и X-020-1/2014-117 од 27. 
октобра 2014 године).

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи : 
За обрачун и исплату плата запослених у Управи при-

мењују се следећи коефицијенти: 

Звања и занимања Основни коефицијент

Самостални стручни сарадник 12,05

Виши стручни садарник 10,77

Стручни сарадник 10,45

Виши сарадник 9,91

Сарадник 8,95

Виши референт 8,85

Референт 8,74

 Квалификовани радник 8,00

Неквалификовани радник 6,40
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Члан 3.
У члану 8, став 1. мења се текст дат у табели испод става 1, 

тако да гласи: 

Звања и занимања 
Основни
коефи-
цијент

ГРУПЕ ДОДАТНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА 

 I II III IV V VI

Самостални стручни сарадник 12,05 10,12 12,34 13,45 14,56 15,67 16,80

Виши стручни садарник 10,77 10,12 13,26 14,30

Стручни сарадник 10,45 9,48 11,50

Виши сарадник 9,91 7,19

Сарадник 8,95 5,33

Виши референт 8,85 3,03

Референт 8,74 1,85

Квалификовани радник 8,00 1,05

Неквалификовани радник 6,40 1,05

Члан 4.
Запосленом коме се применом коефицијената утврђе-

ним у члану 2. и 3. овог правилника обрачунава плата која 
је нижа од минималне зараде утврђене законом и подзакон-
ским актима, том запосленом ће се исплатити зарада која не 
може бити нижа од минималне зараде, а запосленом коме 
би применом умањене основице за обрачун и исплату пла-
та по основу Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стал-
них примања код корисника јавних средстава плата била 
нижа од 25.000,00 динара, припада основна нето плата од 
25.000,00 динара.

Члан 5.
Члан 10. се брише.

Члан 6.
Члан 11. се брише.
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда“.

Председник Градске општине Нови Београд
Број X-020-1/2015-116, 31. јула 2015. године

Председник
Александар Шапић, ср.

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица, на 23. седници 
одржаној 16. јула 2015. године, на основу члана 46. став 1. 
тачке 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, број 129/07, 34/10 – одлука УС и  54/11 ) и члана 24. 
Статута градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 61/14 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

ЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупшти-
не Градске општине Чукарица, Снежани Спасојевић, са Из-

борне листе Чедомир Јовановић – Преокрет, због избора на 
функцију заменице председника градске општине Чукарица. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 23. седници 
одржаној 16. јула 2015. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и  54/11) и члана 24. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
61/14 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Потврђије се  мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Чукарица, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја. 2012. године Драгану Милосављевићу, са изборне ли-
сте Чедомир Јовановић – Преокрет.

2. Мандат одборника почиње да тече од дана доношења 
ове одлуке и траје до престанка мандата одборника/одбор-
ница овог сазива Скупштине Градске општине Чукарица.

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

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 23. седници 
одржаној 16. јула 2015. године, на основу чл. 24. и 42. Стату-
та градске општине Чукарица („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 61/14 – пречишћен текст) и члана 37. Пословника 
Скупштине Градске општине Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 32/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГО ЧУ-

КАРИЦА

1. Разрешава се заменик председника градске општине Чу-
карица Урош Јанковић, пре истека времена на које је биран.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.



Број 46 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. јул 2015.

Скупштина Градске општине Чукарица на 23. седници одр-
жаној 16. јула 2015. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
19. и члана 38. Статута Градске општине Чукарица („Служ-
бени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст) и 
члана 29. Пословника Скупштине Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 32/15) и, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Бира се Снежана Спасојевић за заменицу председника 
градске општине Чукарица.

2. Заменица председника градске општине бира се до 
краја мандата Скупштине у постојећем сазиву.

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 23. седници, одр-
жаној 16. јула 2015. године, на основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 39. став 1. тач. 5. и 6. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и члана 24. 
став 1. тачка 15. Статута Градске општине Чукарица („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”

1. Разрешава се Саша Петронијевић дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чука-
рица”, пре истека мандата на који је изабран, закључно 16. 
јулом 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 23. седници 
одржаној 16. јула 2015. године, на основу члана 32. став 1. та-
чка 9. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 42.  Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/2014 – др. закон) и члана 24. став 1. та-
чка 15. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”

1. Именује се Драган Човић, дипломирани економиста 
из Београда, за вршиоца дужности директора Јавног преду-

зећа „Пословни простор општине Чукарица”, на период од 
шест месеци, почев од 17. јула 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-69/2015, 16. јула 2015. године

Председник
Милан Стојић, ср.

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одржа-
ној 29. јула 2015. године, на основу члана 47. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Службени гласник 
РС”, број 88/11) и члана 41. Статута Градске општине Гроц-
ка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 
36/13 и 80/14) на предлог Комисије за спровођење поступка 
јавне набавке за одабир приватног партнера за реализацију 
пројекта јавно-приватног партнерства, доноси 

ОДЛУКУ

1. Даје се сагласност на коначан нацрт Јавног уговора о 
поверавању обављања комуналних делатности, сакупљање, 
транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије са територије Градске 
општине Гроцка.

2. Уговор из става 1. ове одлуке ће се закључити између 
Градске општине Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр. 39, 
коју заступа Стефан Дилберовић, председник ГО Гроцка, и 
Привредног друштва МАГИП ДОО Гроцка, ул. Вучка Ми-
лићевића бр. 5, Гроцка, које заступа Giammarino Luigi, ди-
ректор.

3. Овлашћује се председник Градске општине Гроцка да у 
име Градске општине Гроцка закључи јавни уговор из става 
1. ове одлуке.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 02-3, 29. јула 2015. године

Председник 
Спасоје Живановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник Градске општине Обреновац на седници 
одржаној дана 16. јула 2015. године, на основу члана 52. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 7. 
Одлуке о установљавању награда и других јавних признања 
градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за доделу на-
града и јавних признања Градске општине Обреновац од 16. 
јула 2015. године, по прибављеном мишљењу Већа Градске 
општине са седнице одржаној 16. јула 2015. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

1. Додељују се награда у виду захвалнице за 13 ђака ге-
нерације основних и средњих школа са територије градске 
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општине Обреновац за школску 2014/2015. годину, као јав-
на признања градске општине Обреновац за 2015. годину за 
постигнуте резултате у раду, односно током школовања и 
образовања, и то:

– Татјани Живковић, ђаку генерације Основне школе 
„Никола Тесла” Скела,

– Жарку Куртешанин, ђаку генерације Основне школе 
„Јефимија” Обреновац,

– Невени Давидовић, ђаку генерације Основне школе 
„Посавски партизани” Обреновац,

– Лазару Крачуновић, ђаку генерације „Прве обреновач-
ке основне школе” Обреновац,

– Луки Радовановић, ђаку генерације Основне школе 
„14. октобар” Барич,

– Ђорђу Радосављевић, ђаку генерације Основне школе 
„Дражевац” Дражевац,

– Николи Јосиповић, ђаку генерације Основне школе 
„Живојин Перић” Стублине,

– Страхињи Весић, ђаку генерације Основне школе „Гра-
бовац” Грабовац,

– Александру Матић Миодраговић, ђаку генерације Ос-
новне школе „Јован Јовановић Змај” Обреновац,

– Петру Лазаревић, ђаку генерације Основне школе 
„Љубомир Аћимовић” Обреновац,

– Милошу Брдаревић, ђаку генерације „Техничка школа” 
Обреновац,

– Милошу Вратарић, ђаку генерације „Пољопривредно-
хемијска школа” Обреновац и 

– Милану Трифуновић, ђаку генерације „Гимназија” Об-
реновац.

2. Награђеним лицима припада и право на новчану на-
граду чију висину ће утврдити Веће градске општине Обре-
новац.

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

Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр 020-4/61, 16. јула 2015. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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Страна

Одлука о оснивању Слободне зоне Београда – –  1
Одлука о оснивању Привредног друштва за уп-

рављање Слободном зоном Београда – – – – – – – –  2
Одлука о подизању бисте професора Слободана 

Јовановића  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Ја-

вног комуналног предузећа  „Београдске електране” –  4 
Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-

нама и допуни Статута Музеја афричке уметности 
– збирка Веде и др Здравка Печара  – – – – – – – – –  4 

Решење о образовању  Комисије за координа-
цију инспекцијског надзора над пословима из из-
ворне надлежности Града Београда  – – – – – – – – –  4 

Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД
Правилник о изменама Правилника о платама, 

накнадама и другим примањима запослених у Уп-
рави Градске општине Нови Београд  – – – – – – – –  6 

ЧУКАРИЦА
Одлука о утврђивању престанка мандата одбо-

рнице Скупштине Градске општине Чукарица– – –  7

Страна

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Чукарица  – – – – – –  7

Решење о разрешењу заменика председника ГО 
Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о избору заменице председника Градске 
општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о разрешењу директора Јавног преду-
зећа „Пословни простор општине Чукарица”  – – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа  „Пословни простор општи-
не Чукарица”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

ГРОЦКА
Одлука о давању сагласности на коначан нацрт 

Јавног уговора о поверавању обављања комунал-
них делатности сакупљање, транспорт и одлагање 
комуналног отпада и производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8 

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о додели награда и јавних признања 

Градске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – –  8

САДРЖАЈ



Број 46 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. јул 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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