
Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу одредаба члана 12. тачке 6. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС), члана 41. Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), донела је

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕЗИМЕ

У изради Локалнoг Акционог плана запошљавања Града 
Београда за 2019. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) учествова-
ли су социјални партенери који остварују међусобну сарад-
њу у оквиру Савета за запошљавање града Београда основа-
ног 26. септембра 2014. године.

Овај документ представља обједињен преглед циљева и 
приоритета регионалне политике запошљавања које је по-
требно остварити како би се допринело пуној имплемне-
тацији стратешког циља политике запошљавања на нацио-
налном нивоу и текућим реформским процесима од значаја 
и утицаја на област политике запошљавања како на нивоу 
Града Београда, тако и на нивоу Републике Србије.

Процењени раст БДП-а у 2017. години на подручју Бео-
града је 5,8% у односу на 2016. годину. Допринос Београда 
БДП-у Србије је стабилан и према проценама је износио 
40,4% БДП-а за ниво Републике, док је просечан БДП по 
становнику за 68,1% већи него од просека на нивоу РС. 

Број становника у Београду je наставио да расте, а про-
цењује се да је крајем 2017. године износио 1.687.132, што је 
за 28.981 лица више од броја регистрованог приликом по-
писа становништва 2011. године.

Ово је последица механичког прираштаја, будући да 
природни прираштај опада још од средине седамдесетих го-
дина прошлог века. Само у току 2017. године у Београду је 
забележен миграциони салдо у износу од 6.437 лица.

У 2018. години су настављени позитивни трендови на 
тржишту рада, како на нивоу Београдског региона, тако и 
на нивоу Републике Србије.

Према административним изворима о кретању неапо-
слености и запошљавању са евиденције Националне службе 
за запошљавање за територију града Београда, за 2018. го-
дину је карактеристично: континуирано смањење у пери-
оду пролеће-јесен; учешће незапослених у становништву 
радног узраста је изнад просека за ниво Града у следећим 
општинама: Лазаревцу, Раковици, Чукарици, Старом граду, 

Барајеву, Обреновцу, Сопоту и највише у Младеновцу, за-
пошљавање са евиденције НСЗ је смањена у односу на исти 
период претходне године, али је повећана тражња за радни-
цима уз посредовање Филијале за Град Београд.

С обзиром на показатеље економске активности, демо-
графска кретања и стање на тржишту рада Београдског ре-
гиона, унапређење људских ресурса кроз приступ заснован 
на специфичним потребама грађана у погледу запослености 
и прихода се наметнуо као један од регионалних приорите-
та у даљем развоју Града Београда.

Да би се овај приоритет остварио постављени су основ-
ни циљеви развоја регионалне политике запошљавања у 
2019. години, који одговарају циљевима на нивоу Републике 
Србије, а чије остваривање се планира применом сета мера 
и активности које ће бити подржане: побољшање услова за 
приступ тржишту рада, посредовање у запошљавању, про-
фесионална оријентација и саветовање о планирању кари-
јере, повећање компетентности радне снаге путем додатног 
образовања и обука, подстицање запошљавања и послова-
ња путем субвенција, подршка развоју предузетништва и 
малих и средњих предузећа и подстицаји за инвестиције у 
пољопривреди и рурални развој.

Низом мера биће подржано оснаживање и запошљава-
ње незапослених из категорија теже запошљивих лица, при 
чему ће приоритетна подршка бити усмерена на младе до 30 
година живота, вишкове запослених, незапослене старије 
од 50 година, незапослене без квалификација, нискоквали-
фиковане и дугорочно незапослене, радно способне кори-
снике новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, 
Роме, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

Осим мера и активности наведених у овом акционом 
плану (поглавље VIII), у 2019. години ће бити реализоване и 
друге мере и активности за подстицање запошљавања које 
спроводе Национална служба за запошљавање, у складу 
са својим програмом рада и расположивим финансијским 
средствима, као и друге организације и институције у скла-
ду са утврђеним надлежностима.

I. ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ

Регионални бруто домаћи производ и регионални рачу-
ни представљају неизоставан алат за ефективно вођење ре-
гионалне политике као и мониторинг и евалуацију планова 
и програма регионалног развоја. Регионални бруто домаћи 
производ се користи за идентификацију кључних факто-
ра регионалног раста и стратешко планирање економске 
структуре и раста региона.

Номинални БДП Београда, према текућим ценама, не-
прекидно је растао последњих година. При томе је допри-
нос Београда БДП-у Србије био стабилан – приближно 40%, 
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што указује на уједначено кретање овог макроекономског 
агрегата на републичком и градском нивоу. Концентраци-
ја економских активности у главном граду је одраз метро-
полизације привреде, која одликује не само Србију, него и 
многе друге европске земаље. 

Према прелиминарним резултатима обрачуна регио-
налног бруто домаћег производа (БДП) за 2017. годину1, за 
Београдски регион ова вредност износи 1.921.025 милиона 
динара, што представља 40,4% БДП-а за ниво Републике 
Србије. Овај износ је за 5,8% већи него у 2016. години (раст 
на нивоу РС је процењена на 5,2%).

При томе, регионални БДП по становнику за Београд-
ски регион је 1.139 хиљада динара, има за 68,1% већи per 
capita износ у односу на републички ниво.

II. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

1. Демографска кретања

Од почетка новог миленијума број становника Београ-
да расте захваљујући механичком прираштају, будући да 
природни прираштај опада још од средине 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, али је 
миграциони прираштај који представља разлику између 
броја досељених и одсељених лица на одређеном подручју, 
позитаван и доприноси расту.

Према резултатима Пописа становништва из 2011. годи-
не, број становника је износио 1.659.440 становника. Према 
проценама, на крају 2017. године број становника у Београ-
ду је износио 1.687.132.

Табела 1 – Кретање броја становника у Београду
Извор: РЗС, Процене становништва у РС у 2017. години

Година Број становника
2011 1.658.151
2012 1.664.218
2013 1.669.552
2014 1.675.043
2015 1.679.895
2016 1.683.962
2017 1.687.132

У току 2017. године миграциони салдо у Београду је из-
носио 6.437 лица, при чему је 15.433 досељено из других 
области, а из Београда се одселило 8.996 лица.

Графикон 1 – Миграциони салдо по регионима Републике 
Србије, 2017

Извор: Унутрашње миграције у Републици Србији, 2017., 
РЗС, Саопштење СН60 од 29. јуна 2018. године

1 Републички завод за статистику, Прелиминарни резултати обрачуна регионал-
ног бруто домаћег производа за 2016. годину.

2. Регистрована запосленост2

Према последњем објављеном податку РЗС, у III кварта-
лу 2018. године регистрована запосленост на нивоу Београ-
да износила је 720.974 лица, од којих:

632.143 запослено у правним лицима (привредна дру-
штва, предузећа, задруге, установе и друге организације),

86.129 лица су предузетници, лица која самостално оба-
вљају делатност и запослени код њих, а

2.702 лица чине регистровани индивидуални пољопри-
вредници.

У односу на регистровану запосленост из истог периода 
претходне године, дошло је до повећања за 25.620 лица.

При томе, расподела броја запослених у правним лици-
ма, и лица која самостално обављају делатност, предузетни-
ци и запослени код њих, према секторима делатности изгле-
да овако: трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила – 17,0%, државна управа и организације обавезног 
социјалног осигурања – 10,8%, административне и помоћне 
услужне делатности – 9,6%, прерађивачка индустрија – 9,4%, 
стручне, научне иновационе и техничке делатности – 7,7%, 
здравствена и социјална заштита – 7,0%, саобраћај и склади-
штење – 6%, образовање – 5,6%, информисање и комуника-
ције – 5,4%, грађевинарство – 5,2%, услуге смештаја и исхра-
не – 3,9%, финансијске делатности и делатност осигурања 
– 3,3%, док сви остали сектори делатности садрже заједно 
мање од 10,0% (појединачно, мање од 3,0% запослених).

Што се тиче запослености на подручју Републике Срби-
је, регистровано је укупно 2.146.842 лица, што је пораст у 
односу на исти квартал претходне године за 3,3%, с тим да 
је структура запослености нешто другачија у односу на Бео-
град: у правним лицима је запослено 79,2%, предузетници и 
лица који самостално обављају делатност чине 17,2%, а ин-
дивидуални пољопривредници 3,6%.

3. Кретања на тржишту рада према евиденцији НСЗ

Број незапослених лица3 на евиденцији НСЗ за терито-
рију града Београда у новембру 2018. године износи 75.997, 
што у поређењу са истим месецом претходне године пред-
ставља смањење броја незапослених за 13,8%.

Истовремено, на подручју Републике Србије евидентира-
но је укупно 548.877 незапослених лица, што представља сма-
њење за чак 11,1% у односу на исти месец претходне године.

Кретање броја незапослених лица на евиденцији НСЗ, 
Филијале за град Београд је имало уобичајени тренд раста 
на крају претходне и почетку текуће године, како због се-
зонских промена до којих долази у зимским месецима, тако 
и због повећане мотивације оних који се нередовно јављају 
на евиденцију, да то учине у време оглашавања јавних пози-
ва за учешће у мерама активне политике запошљавања које 
спроводи НСЗ. Током пролећа и лета евидентирано је кон-
тинуирано смањење броја запослених на месечном нивоу, 
да би се овај тренд задржао до краја године.
2 Под појмом (регистровани) запослени подразумевају се лица која имају формал-

но правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем, 
на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу 
уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених и повремених 
послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних 
друштава или предузетничких радњи; као и лица која обављају пољоривредне 
делатности, а налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (ЦРОСО).

3 Административни статистички извори о броју незапослених лица заснивају се 
на подацима о регистрованим незапосленим лицима на евиденцији Националне 
службе за запошљавање који, у складу са законом, обухватaју лица од 15 година 
живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живо-
та, способне и одмах спремне да раде, који нису засновали радни однос или на 
други начин остварили право на рад, а која се воде на евиденцији незапослених 
и активно траже посао.
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Графикон 2 – Кретање незапослености у последњих годину 
дана, по месецима

Структура незапослених лица на евиденцији НСЗ на по-
дручју града Београда изгледа овако:

– жене чине 59,3% или 45.063;
– просечна старост незапосленог лица је нешто већа од 

42 година, учешће младих до 30 година износи 18,4% (13.972 
лица), а лица старија од 50 година 35,4% (26.900 лица);

– према степену образовања, укупан број лица без квали-
фикација и нискоквалификованих (I и II степен) износи 13.234 
што чини 17,4%, док је највеће учешће лица са средњим ниво-
ом образовања (III – V степен) 51,5%, а учешће лица са вишим 
и високим образовањем (VI – VIII степен) износи 31,1%;

– у односу на трајање незапослености, дуже од 12 месеци 
(дугорочна незапосленост) посао тражи 48.501 лице или 63,8%;

– број лица која припадају некој другој од каторија теже 
запошљивих лица, у односу на укупан број незапослених, је 
следећи:

– млади до 30 година старости који су без квалификаци-
ја или са ниским квалификацијама – 1.527 (2%);

– млади до 30 година старости који посао траже дуже од 
12 месеци – 5.567 (7,3%);

– особе са инвалидитетом је – 1.632 (2,1%); 
– вишкови запослених – 6.889 (9,1%);
– Роми – 1.622 (2,1%);
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи 

– 3.933 (5,2%);
– жртве трговине људима – 0 (нису регистроване на еви-

денцији);
– жртве породичног насиља – 40 лица (0,05%);
– избеглице – 97 (0,1%);
– интерно расељена лица – 771 (1,0%);
– повратници према споразуму о реадмисији – 12 лица;
– самохрани родитељи – 1.723 (2,3%);
– супружници који су обоје незапослени – 2.853 (3,8%).
У наставку је приказано кретање незапослености у пе-

риоду од 2009. године, с тим да су коришћени упоредни 
подаци за исти месец (новембар) за сваку годину из друге 
декаде 21. века.

Графикон 3 – Кретање незапослености у периоду 2009–
2018. године (према подацима за новембар)

Према табели 3, у којој је приказана дистрибуција про-
цењеног броја становника радног узраста (старости 15 до 64 
године) средином 2017. године и броја незапослених лица 
на евиденцији НСЗ у новембру 2018. године, по градским 
општинама, можемо уочити да је у појединим општинама 
проблем незапослености значајно израженији од просечног 
на нивоу Града у целини (6,8%), и то у Лазаревцу, Ракови-
ци, Чукарици, Старом граду, Барајеву, Обреновцу, Сопоту и 
највише у Младеновцу (11,5%).

Табела 3 – Учешће незапослених лица са евиденције НСЗ у 
укупном становништву

Извор: РЗС – Процене становништва у РС у 2017. години; 
НСЗ – евиденција незапослених лица – новембар 2018.

Иако наведени индикатор није уобичајен за анализу 
незапослености, јер се стандардна стопа незапослености 
израчунава као однос броја незапослених и броја радно ак-
тивних становника, у недостатку овог показатеља (АРС је 
истраживање којим се добијају поуздани резултати до ни-
воа региона, али због величине узорка не и на нивоу оп-
штина), искористили смо процењен број становника за ка-
тергорију лица која би према годинама старости могли да 
буду разврстани као становништво радног узраста од 15 до 
64 године. 

Стога, овај показатељ нам може послужити за избор 
оних средина (градских општина) у којима би подршка 
решавању незапослености могла да буде најделотворни-
ја у циљу равномернијег локалног развоја Града и циљане 
подршке теже запошљивим категоријама незапослених у 
деловима Града са додатним отежавајућим околностима за 
запошљавање.

У периоду јануар–новембар 2018. године укупан број за-
послених са евиденције4 НСЗ, код послодаваца чије је седи-
ште на подручју Београда, износи 71.823 лица. Од овог броја, 
највеће учешће имају лица са IV степеном стручне спреме 
34,6%, затим лица са VII-1 степеном 20,1%, лица са III степе-
ном 19,9%, као и лица са I степеном стручне спреме (13,3%).

Ако посматрамо делатност послодаваца, највише лица 
у периоду јануар–новембар 2018. године је запослено у сек-
торима: Административних и помоћних услужних делат-

4 Под појмом „запошљавања са евиденције” НСЗ извештава о броју новозапосле-
них лица за која је у извештајном периоду преузела податке о пријавама на оба-
везно социјално осигурање (ЦРОСО), а која су дан пре заснивања радног односа 
или другог облика радног ангажовања била на евиденцији НСЗ.
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ности (21,7%) и Трговине на велико и мало (18,4%). Следе: 
Прерађивачка индустрија (11,8%), Стручне, научне, инова-
ционе и техничке делатности (8,6%), Грађевинарство (6,9%), 
Образовање (6%), Услуге смештаја и исхране (4,6%), Здрав-
ствена и социјална заштита (4,3%), Саобраћај и складиште-
ње (3,7%), Државна управа, одбрана и обавезно социјално 
осигурање (3,6%), Остале услужне делатности (2,4%), Ин-
формисање и комуникације (2,2%) Финансијске делатно-
сти и делатности осигурања (2,1%) и док су остали секто-
ри делатности заступљени са по мање од 2,0% појединачно 
(укупно 3,9%).

У истом периоду са евиденције незапослених лица5 Фи-
лијале за град Београд запослено је 43.235 лица.

Послодаваци чије је седиште на подручју Београда, 
пријавили су потребе за запошљавањем 31.760 лица током 
периода јануар–новембар 2018. године, што је у односу на 
исти период претходне године више за чак 21,5%. При томе, 
Филијала за град Београд је примила захтеве послодаваца 
за посредовањем у запошљавању за 23.647 лица, што пред-
ставља повећање у односу на исти период претходне године 
за 25,1%.

Од укупно 31.760 пријављених потреба за запошљавањем 
у периоду јануар–новембар 2018.године, најчешће су траже-
на лица са са III степеном стручне спреме – 36,7%,па са IV 
степеном стручне спреме – 18,9%, затим са I степеном струч-
не спреме – 17,7% и са VII-1 степеном стручне спреме – 13,6.

Што се тиче делатности послодаваца, у периоду јану-
ар–новембар 2018. години најчешће потребе пријавили су 
послодавци из следећих сектора: прерађивачка индустрија 
(6.622), административне и помоћне услужне делатности 
(5.800), трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила (5.027), стручне, научне, иновационе и техничке де-
латности (3.176), грађевинарство (2.761), пружања услуга 
смештаја и исхране (2.036), образовање (1.609), саобраћај и 
складиштење (882), финансијске делатности и делатности 
осигурања (866), здравствена и социјална заштита (795), 
државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
(622), остале услужне делатности (452), информисање и ко-
муникације (417), уметност, забава и рекреација (340), док 
је од послодаваца из осталих делатности било по мање од 
1,0% пријављених потреба за запошљавањем.

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

Регионални приоритет:
Унапређење људских ресурса у региону Београда кроз 

приступ заснован на специфичним потребама грађана у по-
гледу 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.
5 Приликом израде извештаја о запошљавању са евиденције, као и о пријављеним 

потребама за запошљавањем, НСЗ користи статистичке податке добијене по тзв. 
територијалном и организационом принципу. Према територијалном принципу, 
извештаји се односе на број лица која су се запослила код послодаваца чије је 
седиште на одређеној територији, без обзира на место рада запослених лица, док 
се извештаји добијени по организационом принципу односе на број лица која 
су се запослила са евиденције одређене организационе јединице НСЗ, такође без 
обзира на место њиховог рада.

Основни циљеви локалног акционог плана запошљава-
ња су усклађени са циљевима на националном нивоу и обу-
хватају:

1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење 
институција тржишта рада;

2) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски 
капитал;

3) подстицање запошљавања и укључивање теже запо-
шљивих лица на тржиште рада и подршка локалној полити-
ци запошљавања.

IV. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПО-
ШЉАВАЊА

Мере и активности за подстицање запошљавања које ће 
се спроводити у 2019. години односе се на следеће облике 
подршке:

I Унапређивање институција тржишта рада и приступа 
новим тржиштима,

II Побољшање услова за приступ тржишту рада,
III Посредовање у запошљавању, професионална ори-

јентација и саветовање о планирању каријере,
IV Повећање компетентности радне снаге путем додат-

ног образовања и обука,
V Подстицање запошљавања и пословања путем субвен-

ција,
VI Подршка развоју предузетништва и микро, малих и 

средњих предузећа и предузетника,
VII Подстицаји за инвестиције у пољопривреди и рурал-

ни развој,
VIII Подстицаји за унапређење квалитета туристичко 

угоститељске понуде.
Следеће мере које ће се спроводити уз суфинансирање 

из градског и републичког буџета, а за које ће НСЗ пружати 
стручну и техничку подршку, обухватају:

Сајам средњих стучних и уметничких школа 
Сајам је намењен ученицима завршних разреда основне 

школе. На сајму ће се представити средње стручне и умет-
ничке школе из јавног сектора. 

Београдски сајам запошљавања и стручне праксе
Сајам запошљавања и стручне праксе има за циљ непо-

средно повезивање послодаваца са незапосленим лицима у 
циљу смањења незапослености. У плану је одржавање нај-
мање једног сајма.

Предвиђено је да на једном месту буде окупљен велики 
број послодаваца са пријављеним потребама за запошљава-
њем, који ће представити своја слободна радна места и мо-
гућности пријема лица на стручну праксу. НСЗ ће позвати 
сва лица са евиденције, која испуњавају услове за понуђе-
на радна места, да се представе послодавцима, а учешће ће 
бити омогућено и другим заинетересованим незапоосле-
ним лицима и лицима која траже промену запослења.

Радионице „Знањем до циља“
Пружање елементарног знања грађанству за почетнике 

у бизнису, упознавање са делокругом релевантних градских 
и републичких институција, упознавање са правним обли-
цима оснивања, пореским и другим финансијским обаве-
зама, писањем бизнис плана, процедурама Фонда за развој 
за кредите за почетнике и start-up кредитима, осталим мо-
гућим изворима финансирања доступним на нашем тржи-
шту, комуникационим стратегијама и вештинама пословне 
комуникације као и осталим занимљивим и веома кори-
сним темама.
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Програм радионца спроводи Савет за запошљавање 
Града Београда у сарадњи са Секретаријатом за привре-
ду, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, НСЗ, 
Привредном комором Србије, РАРЕИ Београд, Фондом за 
развој РС, Градским центром за социјално предузетништво 
Београда, АОФИ, Пореском управом и РАС.

Сајам „Знањем до циља”
Сајам се одржава у оквиру Сајма образовања и настав-

них средстава. Циљ сајма је да мотивише младе људе од 18 
до 21 године како да постану предузетници, као и да чују 
искуства из праксе од предузетника који су покренули 50 
start up предузетника или добили субвенције од државних 
институција. Сви заинтересовани посетиоци сајма добиће 
информације на које начине могу да добију средства које 
додељује Влада Републике Србије и Град Београд за започи-
њање сопственог бизниса.

Подршка каријерном вођењу и саветовању и обуке за 
тржиште рада

У оквиру пројекта „Повећање ефикасности политике за-
пошљавања према угроженим групама” који се спроводи у 
оквиру програмског циклуса ИПА 2012 средствима ЕУ и уз 
учешће из буџета РС, НСЗ и јединице локалне самоуправе 
ће наставити реализацију активности у области каријерног 
вођења и саветовања: у проширеној мрежи клубова за тра-
жење посла, Центара за информисање и професионално са-
ветовање, као и спровођење обука за тржиште рада.

Субвенције за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих

Послодавци који припадају приватном сектору, првен-
ствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање не-
запослених лица из категорије теже запошљивих остварити 
субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним ме-
стима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном 
износу, али је крајњи корисник субвенције незапослено 
лице које се запошљава кроз ову меру.

Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на 
које се ова субвенција примењује су: 

1) млади до 30 година старости – без квалификација/са 
ниским квалификацијама 

2) старији од 50 година;
3) вишкови запослених;
4) Роми;
5) дугорочно незапослени;
6) жене
7) особе са инвалидитетом; 
8) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
9) млади до 30 година старости који су имали/имају ста-

тус детета без родитељског старања;
10) жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих у 2019. години, према сте-
пену развијености јединица локалне самоуправе утврђе-
ним у складу са посебним прописом Владе, за другу групу 
(у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале 
јединице локалне самоуправе у које спада Град Београд са 
својим градским општинама, износи 150.000,00 динара по 
кориснику:

Наведени износи субвенције се за особе са инвалидите-
том, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи 
и младе до 30 година старости који су имали/имају статус 
детета без родитељског старања увећавају за 20%, тако да 
износе 180.000,00 динара по кориснику.

Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању подразумева пружање 

стручне помоћи, обуку из области предузетништва и суб-

венцију за самозапошљавање, која се одобрава ради осни-
вања радње, задруге или другог облика предузетништва 
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач 
заснива у њему радни однос. Средства за самозапошљавање 
у 2019. години одобравају се у виду субвенције, у једнократ-
ном износу од 200.000,00 динара по кориснику. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошља-
вање имају:

1) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 
година старости са статусом деце палих бораца и млади до 
30 година старости који су имали/имају статус детета без 
родитељског старања;

2) вишкови запослених;
3) Роми; 
4) особе са инвалидитетом;
5) жене;
6) жртве трговине људима; 
7) жртве породичног насиља.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом 

субвенција се одобрава у једнократном износу од 240.000,00 
динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 
другог облика предузетништва, као и за оснивање при-
вредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос. 

У случају самозапошљавања вишкова запослених суб-
венција се одобрава у једнократном износу од 220.000,00 
динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или 
другог облика предузетништва, као и за оснивање при-
вредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања 
незапослени остварује кроз информативне и саветодавне 
услуге у пословним центрима НСЗ и регионалној развојној 
агенцији, кроз обуке из предузетништва, уз подршку пре-
дузетницима у првој години пословања који се реализује 
кроз менторинг програм и специјалистичке обуке.

Стручна пракса
Програм стручне праксе подразумева стручно оспосо-

бљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања услова 
за полагање стручног испита, када је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан 
рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа. Кроз 
програм стручне праксе финансирају се незапослена лица 
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које 
су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за по-
лагање приправничког или стручног испита. Финансирање 
програма стручне праксе трајаће најдуже 12 месеци. 

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и тро-
шкова превоза исплаћује средства у укупном месечном из-
носу од: 

– 14.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 
– 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трого-

дишњим образовањем; 
– 18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим 

високим образовањем. 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде 

на раду и професионалне болести, у складу са законом. 
Послодавац је у обавези да: 
– стручно оспособљава незапослено лице у дужини тра-

јања уговорне обавезе; 
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– оспособи незапослено лице за самосталан рад у стру-
ци, у складу са законом; 

– доставља Националној служби извештаје о присутно-
сти лица на стручној пракси, у складу са уговором; 

– достави Националној служби извештај о обављеној 
стручној пракси, у складу са уговором; 

– организује незапосленом полагање стручног или при-
правничког испита за самосталан рад, односно обезбеди 
доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом; 

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном стручном или приправничком испиту; 

– омогући Националној служби контролу реализације 
уговорних обавеза и 

– обавести Националну службу о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од 
дана настанка промене. 

Поред наведених, у 2019. години ће бити реализоване и 
друге мере и активности за подстицање запошљавања које 
спроводе организације и институције чланице Савета за за-
пошљавање и носиоци послова реализације овог АПЗ, а у 
складу са утврђеним надлежностима, програмскoм оријен-
тацијoм и расположивим финансијским средствима.

V. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености, теже запошљива лица су незапослена 
лица која због здравственог стања, недовољног или неодго-
варајућег образовања, социодемографских карактеристи-
ка, регионалне или професионалне неусклађености понуде 
и тражње на тржишту рада, или због других објективних 
околности теже налазе посао. 

Својим активностима и мерама активне политике за-
пошљавања у 2019. години Град Београд ће подстицати 
равноправнији положај ових лица на тржишту рада, а на-
рочито: младих до 30 година живота, вишкова запослених, 
старијих од 50 година, лица без квалификација и нискоква-
лификовани, особа са инвалидитетом, Рома, радно способ-
них корисника новчане социјалне помоћи, дугорочно не-
запослених (на евиденцији дуже од 12 месеци, односно 18 
месеци). 

Посебан приоритет за укључивање у мере активне поли-
тике запошљавања имаће: млади до 30 година старости са 
статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости 
који су имали/имају статус детета без родитељског старања, 
жртве трговине људима и жртве породичног насиља, само-
храни родитељи, супружници из породице у којој су оба 
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у ра-
звоју, избегла и интерно расељена лица, повратници према 
споразуму о реадмисији а на начин којим се омогућава њи-
хова интеграција на тржиште рада и побољшање квалитета 
живота.

VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРА-
ЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД 

БЕОГРАД

Финансирање програма и мера предвиђених Локалним 
акционим планом запошљавања у 2019. години ће се обез-
бедити из:

– средстава буџета јединице локалне самоурпаве, одно-
сно Града Београда;

– средстава републичког буџета, преко Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Нацио-
налне службе за запошљавање, Министарства привреде Ра-
звојне агенције Србије и Фонда за развој Републике Србије, 
филијала Београд;

– средстава буџета других организација и институција 
које учествују у реализацији програма и мера;

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

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

– других извора.
Суфинансирање програма или мера активне политике 

запошљавања средствима из републичког буџета
Град Београд ће до 14. фебруара 2019. године, преко Фи-

лијале за град Београд НСЗ, поднети министарству надле-
жном за послове запошљавања захтев за учешће у финан-
сирању програма или мера активне политике запошљавања 
предвиђених у НАПЗ. 

Град је својим буџетом за 2019. годину, у делу буџета Се-
кретаријата за привреду, предвидео укупан износ од 15 ми-
лиона динара за учешће у суфинансирању, и то за:

1. субвенцију за запошљавање незапослених лица из ка-
тегорија теже запошљивих;

2. субвенцију за самозапошљавање;
3. Програм стручна праксe.
Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у финан-

сирању програма или мера активне политике запошљава-
ња, Град Београд и Филијала за град Београд Националне 
службе за запошљавање ће закључити споразум о начину и 
поступку реализације програма или мера активне политике 
запошљавања, као и другим питањима од значаја за њихово 
спровођење.

Критеријуми на основу којих ће се одобравати средства 
за учешће у финансирању наведених програма или мера 
биће утврђена јавним позивима, при чему ће исти бити уса-
глашени са јавним позивима које расписује НСЗ, уз утврђи-
вање посебних приоритета који се односе на:

– место обављања делатности послодавца, односно ме-
сто рада лица које буде запослено или радно ангажовано, 
као и место вођења евиденције незапослених лица (градске 
општине на којима су индикатори тржишта рада неповољ-
нији од просека на нивоу Града могу добити предност при-
ликом одлучивања о одобравању средстава);

– категорију незапосленог лица (припадност некој од 
приоритетних категорија незаспослених лица).

VII. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Мере активне политике запошљавања и друге плани-
ране програмске активности за подстицање запошљавања, 
у складу са утврђеним надлежностима, спроводи Савет за 
запошљавање Града Београда, Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Национална слу-
жба за запошљавање – Филијала за Град Београд, јединица 
локалне самоуправе – Град Београд (Секретаријат за при-
вреду, Секретаријат за финансије, Секретаријат за образо-
вање и дечју заштиту, Секретаријат за имовинске и правне 
послове), као и друге организације и институције у складу 
са овим документом: Канцеларија за младе Београд, Градски 
центар за социјално предузетништво Београда, Регионална 
агенција за развој и европске интеграције Београд, При-
вредна комора Србије.
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VIII. ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

I УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА И ПРИСТУПА НОВИМ ТРЖИШТИМА

Мера/Активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1. Развијати Клуб за тражење посла Наставак обуке корисника. Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда

Буџет Градског центра за социјално 
предузетништво Београда
Пројекат је у току

II ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА

Мера/Активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1. Шалтери за предузетнике (отварање 
шалтера на преосталим градским општи-
нама и обука координатора)

Бржи долазак до информација, већа доступност информација по-
требних за пословање.

Секретаријат за при-
вреду
Привредна комора 
Србије 
Градске општине

Нефинансијска мера подршке

2. Београдски инвестициони дани Привлачење инвестиција. Град Београд Секрета-
ријат за привреду
Привредна комора 
Србије 

Буџет Града Београда
Привредна комора Србије – При-
вредна комора Београда Спонзор-
ска средства

3. Сајам микро и породичног бизниса Подршка развоју породичног предузетништва, промоција предузет-
ника који су путем Јавног конкурсаза доделу локала започели свој 
бизнис.

Секретаријат за при-
вреду

Буџет Града Београда, Секретари-
јат за привреду

4. Сајам „Знањем до циља” Циљ радионице је да се млади људи упознају са условима започи-
њања сопственог бизниса, чују искуства из праксе од предузетника 
који су покренули 50 start up предузетника или добили субвенције од 
државних институција

Савет за запошљавање 
града Београда
НСЗ

Буџет Града Београда
Партнери, Спонзори

5. Едукативне обуке – Радионице „Ин-
формацијом до циља”

Пружање елементарних информација привредним субјектима о свим 
јавним позивима и конкурсима које релевантне градске и републичке 
институције спроводе, врстама кредита за које могу аплицирати, као 
и обукама и услугама које ове институције пружају привредницима у 
циљу унапређења њиховог пословања.

Савет за запошљавање 
града Београд
НСЗ

Буџет Града Београда –
Партнери, Спонзори

6. Међународни ИТ скуп Повезивање младих иноватора из региона. Развој и надградња 
индустрије 4.0. Такмичење за најбољу иновативну идеју кроз размену 
искуства, знања а у циљу унапређења ИТ сектора и креативне 
индустрије.

Савет за запошљавање 
града Београд НСЗ

Буџет Града Београда,
Секретаријат за привреду

7. Учешће града Београда на међународ-
ном сајму пољопривреде у Новом Саду

Промоција производа и услуга и остварени пословни резултати. Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

8. Учешће града Београда на сајму Етно 
хране и пића у Београду

Промоција производа и услуга и остварени пословни резултати. Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

9. Пословни сусрети привредника Бео-
града и привредника региона

Интернационализација пословања.
Повезивање и умрежавање привредника ради проширења послова-
ња.

Привредна комора 
Србије 

Привредна комора Србије 

III ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ, ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ О ПЛАНИРАЊУ КАРИЈЕРЕ

Мера/активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1. Сајам средњих стучних и уметничких 
школа

Упознавање ученика завршних разреда основних школа са, њиховим 
образовним профилима, наставним предметима, ваннаставним 
активностима средњих стручних и уметничких школа.

НСЗ
Секретаријат за образо-
вање и дечју заштиту

Буџет НСЗ
Буџет Града Београда – Секретари-
јат за образовање и дечју заштиту

2. Београдски сајам запошљавања и 
пракси 

Повезивање послодаваца са незапосленим лицима у циљу смањења 
незапослености.
Око 1.500 слободних радних места, више од 2.500 посетилаца, око 250 
новозапослених лица међу регистрованим незапосленим лицима – 
учесницима сајма

НСЗ
Секретаријат за при-
вреду
Привредна комора 
Србије 

Буџет НСЗ
Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

3. Побољшати запошљавање теже запо-
шљивих лица

Ефикасно посредовање према потребама послодаваца у запошљава-
њу теже запошљивих лица.
Повећање стопе активности и интеграције на тржишту рада.
Повећање стопе запослености.

Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда
Град Београд

Буџет јединице локалне самоу-
праве
Донатори ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ – након добијања 
пројектних средстава

4. Интензивирати активности усмерене 
ка повећању мотивације за укључи-
вање на тржиште рада незапослених 
лица ромске националности, посебно 
корисника новчане социјалне помоћи, 
уз јачање сарадње са јединицама локалне 
самоуправе и организацијама цивилног 
друштва, као и развој ромског предузет-
ништва, посебно за жене

Повећан број Рома који активно траже посао.
Повећан број Рома укључених у програме и мере активне политике 
запошљавања.
Реализовани едукативни семинари и обуке о предузетништву за 
незапослене Роме.

Центри за социјални 
рад
Ромске невладине орга-
низације
Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда

Буџет Републике Србије
Донатори ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ након добијања 
пројектних средстава

5. Подстицати запошљавање незапо-
слених жена из посебно осетљивих 
категорија

Незапослене жене из посебно осетљивих категорија укључене у мере 
АПЗ, и то: самохране мајке, жене из сигурне женске куће односно 
жртве породичног насиља, старије жене које су остале без посла 
(преко 45 година), младе жене без радног искуства (до 30 година), 
кориснице новчане социјалне помоћи, Ромкиње, жене са инвалиди-
тетом.

Социјални партнери
Организације цивилног 
друштва
Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда и др.

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ – након добијања пројектних 
средстава
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6. Подстицати запошљавање младих из 
посебно осетљивих категорија

Незапослени млади из посебно осетљивих категорија и то: самохрани 
родитељи, млади који су напустили алтернативни вид старања, 
жртве породичног насиља, млади без радног искуства (до 30 година), 
корисници новчане социјалне помоћи, Роми, особе са инвалидите-
том, повратници по споразуму о реадмисији.

Социјални партнери
Организације цивилног 
друштва
Градски центар за соци-
јално предузетнпредуи-
штво Београда и др.

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ – након добијања пројектних 
средстава

IV ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ ПУТЕМ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА

1. БГ пракса Студентима завршне године студија и дипломцима омогућено 
стицање практичног знања и искуства релевантног за укључивање на 
тржиште рада након школовања.
Око 90 студената ће обавити праксу у Градској управи, а биће им 
обезбеђена маркица за градски превоз и топли оброк.

Канцеларија за младе 
Београд

Буџет Града Београда – Канцелари-
ја за младе Београд

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

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за при-
вреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет Града Београда – Секретари-
јата за привреду

3. Школа страних језика Канцеларија намерава да у 2019. години помогне младима Београда 
да на квалитетан начин проведу слободно време, тако што ће 
организовати течајеве страних језика. Течајеви страних језика биће 
бесплатни и намењени су младима узраста од 15 до 30 година.
Планиран број полазника је 240.

Канцеларија за младе 
Београд

Буџет Града Београда – Канцелари-
ја за младе Београд

4. Школа рачунара Циљ овог пројекта је да се младим људима омогући да бесплатно 
похађају обуке за оспособљавање за рад у различитим професионал-
ним софтверима, које су иначе прескупе за већину заинтересованих. 
Ово је један од пројеката који пружа младим људима шансу да стекну 
нове вештине и на тај начин обогате живот и при томе добију нову 
могућност да зараде новац и пронађу посао. 
Школа рачунара биће бесплатна и намењена младима узраста од 15 
до 30 година.
Планиран број полазника је 350.

Канцеларија за младе 
Београд

Буџет Града Београда – Канцелари-
ја за младе Београд

5. Обуке и менторинг организација 
цивилног друштва

Канцеларија за младе у 2019. години планира реализацију пројекта 
Обуке и менторинг организација цивилног друштва као саставног 
дела јединственог програма рада са удружењима и једног од приори-
тетних пројектних задатака предвиђених годишњим планом рада.
У оквиру овог пројекта удружења и организације цивилног друштва 
добијају прилику за даље усавршавање, стицање компетенције и 
вештина неопходних за конкурисање са пројектима код различитих 
институција и фондација.

Канцеларија за младе 
Београд

Буџет Града Београда – Канцелари-
ја за младе Београд

5. Подршка запошљавању повратника из 
реадмисије и Рома у Београду

Покретање соптвеног предузећа од стране припадика Ромске нацио-
налне мањине уз пружену субвенцију, обуку и менторску помоћ.

Градска општина Зве-
здара, Градска општина 
Палилула Градски цен-
тра за социјално преду-
зетништво Бе ограда и 
Организације цивилног 
друштва

Донатори
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ– након добијања пројектних 
средстава

6. Обука за органску производњу Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања из 
области органске производње.
– 30 полазника обуке

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

7. Обука за пчеларство Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања из 
области пчеларства.
– 50 полазника обуке

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

8. Обука за воћарство Циљ саветодавних активности ради подизања општег знања из 
области воћарства

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

9.  Едукативна путовања за пољопри-
вреднике

Циљ путовања је упознавање са савременим достигнућима и едука-
ција пољопривредника

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

10. Развој додатних знања и вештина за 
започињање бизниса 

Реализација 15 обука са 150 полазника (укупно) Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Буџет Града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије
Донатори

V ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПОСЛОВАЊА ПУТЕМ СУБВЕНЦИЈА

Мера/Активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1. Подршка самозапошљавању Запошљавање незапослених лица добијањем подршке за самозапо-
шљавање која обухвата пружање стручне помоћи, обуку из области 
предузетништва и субвенцију за самозапошљавање, која се одобрава 
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва 
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у 
њему радни однос.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за при-
вреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

2. Субвенција за запошљавање незапо-
слених лица из категорија теже запошљи-
вих на новоотвореним радним местима

Запошљавање теже запошљивих лица уз субвенцију за запошљавање 
на новоотвореним радним местима код послодаваца који припадају 
приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа.

МРЗБСП
НСЗ
Секретаријат за при-
вреду

Буџет МРЗБСП
Буџет НСЗ
Буџет Града Београда – Секретари-
јата за привреду
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3. Субвенција за подршку развоја инова-
тивних делатности 

Јачање капацитета пословне инфраструктуре у области ИТ инду-
стрије.

Секретаријат за при-
вреду
НТП Београд

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

4. Субвенције за развој предузетни-
штва кроз унапређење производње и 
проширење капацитета уз запошљавање 
незапослених лица на територији града 
Београда

Подршка родној равноправности. Повећање запослености, унапре-
ђење и проширење капацитета, подршка развоју предузетништва 
на територији града Београда. Подршка за преко 20 привредних 
субјеката и запошљавање преко 20 лица.

Секретаријат за при-
вреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

5. Програм доделе бесповратних средста-
ва за започињање пословања 

Повећање стопе запослености лица из категорије теже запошљивих 
лица, кроз пројекте субвенција за запошљавање.
Микрo-финaнсирaњe зa мaргинaлизoвaнe групe приликoм oснивaњa 
микрoпрeдузeћa и рaзвoja пoслoвaњa.
Повећан број привредних субјеката. 

Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда
Град Београд

EaSI6 програм ЕУ
Донатори
Буџет јединице локалне самоу-
праве
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ – након добијања пројектних 
средстава

6. Додела пословног простора и гаража у 
власништву Града у закуп под повољним 
условима привредним субјектима са 
територије града Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Секретаријат за имо-
винске и правне послове

7. Додела пословног простора и гаража у 
власништву Града у закуп под повољним 
условима незапосленим лицима за отпо-
чињање пословања домаћих уметника и 
лица уметничке, креативне и ствара-
лачке делатности, у циљу подстицања 
уметничког стваралаштва и проширења 
пословања креативних делатности са 
територије града Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Секретаријат за имо-
винске и правне послове

VI ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Мера/Активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

1. Суфинансирање програма из области 
промоције предузетништва и запошља-
вања

Циљ је пружање подршке преко обука, преквалификација, сајмова, 
програма стручне праксе као и програма за промоцију поредузет-
ништва. 

Секретаријат за при-
вреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јата за привреду

2. Београдски сајам предузетништва Промоција и подршка развоју предузетништва. Секретаријат за при-
вреду
Канцерија за младе 
Београд
Фонд за развој

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

3. Додела одређеног броја локала и по-
љопривредног земљишта у власништву 
Града у закуп, под повољним условима, 
привредним субјектима и пољопривред-
ним произвођачима са територије града 
Београда

Повећање стопе запослености.
Повећан број привредних субјеката. 

Савет за запошљавање 
Града Београда
Град Београд

4. Едукативне обуке – Радионице „Зна-
њем до циља”

Пружање елементарног знања грађанству за почетнике у бизнису, 
упознавање са делокругом релевантних градских и републичких 
институција, упознавање са правним облицима оснивања, пореским 
и другим финансијским обавезама, писањем бизнис плана, процеду-
рама Фонда за развој за кредите за почетнике и start-up кредитима, 
осталим могућим изворима финансирања доступним на нашем 
тржишту, комуникационим стратегијама и вештинама пословне 
комуникације као и осталим занимљивим и веома корисним темама.
200–400 полазника обуке.

Савет за запошљавање 
града Београда
НСЗ

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

5. Београдска академија предузетништва, 
Радионице „Знањем до циља” за студенте 
Универзитета у Београду, приватних 
факултета и средњих стручних школа

Пружање елементарног знања студентима за почетнике у бизнису, 
упознавање са делокругом релевантних градсхих и републичких 
институција, упознавање са правним облицима оснивања, пореским 
и другим финансијским обавезама, писањем бизнис плана, процеду-
рама Фонда за развој за кредите за почетнике и start-up кредитима, 
осталим могућим изворима финансирања доступним на нашем 
тржишту, комуникационим стратегијама и вештинама пословне 
комуникације као и осталим занимљивим и веома корисним темама.
200–400 полазника обуке.

Савет за запошљавање 
града Београда
Универзитет у Београду
НСЗ

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

6. Подршка оснивању нових и развоју и 
расту постојећих start-up компанија

Повећати број старт-уп компанија. Реализовати 15 обука са 150 
полазника (укупно).
Пружање 50 консалтинг услуга.
Организовање Б2Б догађаја

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Буџет Града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије
Донатори

7. Менторинг програм за start-up ком-
паније

Реализовати менторинг подршка за 80 start-up компанија.
Реализовати 2.000 сати менторинг активности

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Развојна агенција Србије

8. Менторинг програм за постојећа 
ММСПП

Реализовати менторинг подршку за 10 постојећих ММСПП.
Реализовати 500 сати менторинг активности.

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Министарство привреде
Развојна агенција Србије

9. Менторинг услуга за ММСПП у ланцу 
добављача 

Реализовати менторинг подршку за 10 постојећих ММСПП.
Реализовати 500 сати менторинг активности 

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Развојна агенција Србије
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10. Развој професионалних компетенција 
у сектору ММСПП кроз подизање нивоа 
знања и кључних компетенција

Развој људских ресурса у сектору ММСПП. 
Реализовати 12 обука са 120 полазника.

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Буџет Града Београда
Министартсво привреде
Развојна агенција Србије

11. Подршка развоју конкуретности 
и интернационализацији постојећих 
ММСПП

Минимум 50 ММСПП добило средства за подршку активностима на 
подизању конкурентности и интернационализацији пословања

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Развојна агенција Србије

12. Промоција предузетништва код 
младих

Реализовати две промотивне активности са 30 учесника. Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

Министарство привреде
Развојна агенција Србије

13. Развој компетенција код младих за 
предузетништво и социјално предузет-
ништво

Реализовати 160 часова дигитално интерактивне наставе з а 200 
ученика завршних разреда средње школе.

Регионална агенција 
за развој и европске 
интеграције Београд

ИНТЕРРЕГ – ДТП ИПА
Регионална агенција за развој и 
европске интеграције Београд

14. Сајам предузетничких идеја Реализовати два сајма са 30 учесника Регионална агенција за 
развој
Градска општина 
Чукарица
Градска општина Земун

Министарство омладине и спорта
Градска општина Чукарица
Градска општина Земун

15. Стручни скупови на тему: „Извори 
финансирања за предузетнике”

У циљу унапређења приступа изворима финансирања и унапређе-
ња способности предузетника за приступ различитим изворима 
финансирања

Привредна комора 
Србије
Развојна агенција 
Србије 
Фонд за развој републи-
ке Србије – филијала 
Београд

Привредна комора Србије
Развојна агенција Србије
Фонд за развој републике Србије – 
филијала Београд

16. Одржавање редовне школе социјалног 
предузетништва „Предузетник, то сам ја”

Стицање додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенци-
ја и конкурентности социјалних предузећа и предузетника. 

Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда

Буџет јединице локалне самоу-
праве
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ – јануар–децембар 2019. 
године

17. Подстицај социјалног предузетни-
штва 

Повећан број новоотворених и рaзвијених сoциjaлних прeдузeћa 
крoз oлaкшaн приступ финaнсиjским срeдствимa.
Пружена подршка социјалним предузетницима путем специјали-
стичких обука за почетак пословања и програма, менторинга у току 
пословања ради унапређења.
Развијени механизми за финансијску подршку социјалним предузет-
ницима при покретању сопственог посла. 

Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда
Град Београд

EaSI програм ЕУ
Донатори
Буџет јединице локалне самоу-
праве
ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ – након добијања пројектних 
средстава

18.  Промотивнe кампање подршке 
развоју социјалног предузетништва

Развој предузетничког духа.
Минимум 10 промоција. 

Градски центар за соци-
јално предузетништво 
Београда

ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ – фебруар–децембар 2019. 
године

VII ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Мера/Активност Мера/Активност Мера/Активност Мера/Активност

1. Додела подстицајних средстава у обла-
сти воћарства и повртарства на терито-
рији града Београда за 2019. годину

Унапређењем техничко-технолошке опремљености пољопривредних 
газдинстава уз поштовање одрживог управљања ресурсима и зашти-
те животне средине остварује се производња квалитетног производа 
и подстиче се раст конкуретности.
– 125 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

2. Додела подстицајних средстава у 
области пчеларства на територији града 
Београда за 2019. годину

Развој пчеларства уз традиционалне вештине и савремену техно-
логију производње и коришћење адекватне опреме обезбеђује се 
производња квалитетног меда и производа од меда чиме се подстиче 
конкурентност газдинстава и раст дохотка
– 380 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

3. Додела подстицајних средстава за на-
бавку механизације на територији града 
Београда за 2019. годину

Циљ модернизација производње и увођење нових технологија
– 300 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

4. Додела подстицајних средстава у 
области сточарства на територији града 
Београда за 2019. годину

Циљ заустављање негативног тренда у пољопривредној производњи 
(смањење броја грла стоке, смањење површина које се користе за 
пољопривредну производњу, опадање броја пољопривредних дома-
ћинставa) и стварања повољнијих услова за набављaње истом.
– 140 регистрованих пољопривредних газдинстава

Секретаријат за 
привреду – Сектор за 
пољопривреду

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

5. Остваривање права пречег закупа на 
одређено време и давања на привремено 
коришћење градског грађевинског зе-
мљишта у јавној својини града Београда, 
под повољним условима, у пољопри-
вредне сврхе, до привођења земљишта 
урбанистичкој намени

Стварање услова за коришћење земљишта у пољопривредне сврхе, до 
привиђења земљишта урбанистичкој намени

Секретаријат за имо-
винске и правне послове

VIII ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ

1. Додела финансијских средстава 
за суфинансирање дела трошкова за 
организацију домаћих и међународних 
конгреса, манифестација, фестивала, еду-
кација, семинара, изложби, међународног 
и домаћег карактера, као и за унапређење 
програма коришћењем информационих 
технологија у туризму на територији 
града Београда

Унапређење укупне туристичке понуде града, унапређење квалитета 
конгреса, манифестација, изложби, фестивала и сл., као и унапре-
ђење програма коришћења нових информационих технологију у 
туризму, повећање прихода од боравишне таксе, повечање броја 
домаћих и страних гостију

Секретаријат за привре-
ду – Сектор за туризам 
и угоститељство

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду
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Мера/Активност Исход/Очекивани резултат Носиоци активности Извор финансирања

2. Додела финансијских средстава за уна-
пређење туристичко-угостељске понуде 
на територији града Београда

Унапређење квалитета угоститељске понуде града Београда, пове-
ћање запошљавања у угостетљству као и очување наслеђа и народне 
традиције.

Секретаријат за привре-
ду – Сектор за туризам 
и угоститељство

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

3. Организација и реализација едука-
тивних радионица за обуку физичких 
и правних лица за развој руралног 
(сеоског) туризма на територији града 
Београда

Унапређење укупне угоститељске понуде и развој руралног (сеоског) 
туризма, повећање броја категоризованих сеоских домаћинстава, 
повечање броја домаћих и страних гостију

Секретаријат за привре-
ду – Сектор за туризам 
и угоститељство

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

4. Организација и реализација едука-
тивних радионица за обуку физичких и 
правних лица за примену новог Закона о 
туризму и Закона о угоститељству а чије 
се доношење очекује у првом кварталу 
2019. године.

Обука правних и физичких лица о примени Закона о туризму и 
Закона о угоститељству у пракси. Закон о туризму треба да унапреди 
услове пословања привредних субјеката и заштите права потрошача 
у туризму. Смањење сиве економије један је од приоритених задатака 
предложеним решењима. Закон о угоститељству такође предвиђа 
значајна решења која ће директно утицати на смањивање сиве 
економије као и знатне олакшице физичким лицима, пружаоцима 
услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоског туристичког 
домаћинства.

Министартсво 
трговине, туризма и 
телекомуникација, 
Привредна комора 
Србије и Секретаријат 
за привреду – 
Сектор за туризам и 
угоститељство

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

5. Спровођење стручног испита за локал-
не туристичке водиче

Унапређење укупне туристичке понуде Београда која ће допринети 
бољој промоцији туристичких потенцијала, обогаћивање туристичке 
понуде и повећању броја гостију 

Секретаријат за привре-
ду – Сектор за туризам 
и угоститељство

Трошкове сноси лице које полаже 
стручни испит за локалног тури-
стичког водича

6. Међународни сајам туризма у Београду Представљање туристичке понуде Града која ће допринети бољој 
промоцији туристичких потенцијала и повећању броја гостију.

Секретаријат за 
привреду – Туристичка 
организација Београда

Буџет Града Београда – Секрета-
ријат за привреду – Туристичка 
организација Београда

7. Стратегија развоја туризма града 
Београда 2019–2024

Израда ревизије Стратегије туризма града Београда са Акцио-
ним планом допринеће: развоју туризма у националној еконо-
мији Србије, повећању БДП од туризма, развоју Београда као 
туристичке дестинације, односно позиционирање Београда као 
најперспективнијег града на туристичком тржишту јужне Европе, 
а на који начин би се обезбедио већи прилив страних туриста и 
максимално искористили сви потенцијали наше престонице. За 
многе велике градове у свету туризам је једна од најважнијих и 
најперспективнијих привредних грана и значајан извор прихода. 
Београд као туристичка дестинација, има значајне могућности да 
развија туристичку привреду и да туристима понуди широк асор-
тиман производа и услуга, захваљујући културном, историјском, 
уметничком и амбијенталном наслеђу. Стратегија развоја туризма 
града Београда допринеће и већем броју запослених у сектору 
туризма. 

Секретаријат за привре-
ду – Сектор за туризам 
и угоститељство

Буџет Града Београда – Секретари-
јат за привреду

6

IX. ИНДИКАТОРИ УСПЕХА У ПРИМЕНИ АПЗ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ИНДИКАТОРИ 

ЦИЉ Индикатор 2018.7 Пројектована вредност у 
2019. години Извор података

Повећање стопе активности 15-64 Стопа активности је повећана у односу на 2017. годину 69,4% 70,0% РЗС, АРС

Повећање стопе запослености 15-64 Стопа запослености је повећана у односу на 2017. 
годину 

62,7% 64% РЗС, АРС

Смањење стопе незапослености 15-64 Стопа незапослености је смањена у односу на 2017. 
годину

11,4% 10% РЗС, АРС

Издвајање већег износа финансијских 
средстава за суфинансирање мера АПЗ

Износ средстава у буџету Града за мере АПЗ.
Суфинансирање мера АПЗ од стране РС

27,2 милиона динара 
(15 милиона из буџета Града)

27,2 милиона динара (15 
милиона из буџета Града)

Град Београд,
МРЗБСП

Већи број незапослених лица укључен 
у мере АПЗ уз финансијску подршку 
из буџета Града и буџета РС

Број незапослених лица укључених у мере АПЗ у току 
једне године
Учешће циљних група теже запошљивих лица 
укључених у мере АПЗ у укупном броју незапослених 
укључених у мере АПЗ

170 теже запошљивих неза-
послених лица користило 

субвенцију за запошљавање

У зависности од укупног 
износа одобрених средстава

НСЗ

Већи број незапослених лица запослен 
након укључивања у мере АПЗ које 
суфинансирају Град и РС

Број запослених лица шест месеци након укључива-
ња у мере АПЗ, разврстан по мерама АПЗ и циљним 
групама

/ У зависности од укупног 
броја лица укључених у мере

НСЗ

7

Овај локални акциони план објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1161/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

6 Програм Европске уније у области запошљавања и социјални иновација (EaSI) доступан Републици Србији од 7. септембра 2015. године.
7 Приказане стопе за 2017. годину предствљају просечне величине стопа у прва три квартала 2017. године (РЗС, АРС).
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 6. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист Града Београда”, број 20/15) и 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14 и 145/1 и 38/18), донела је

ПР ОГРАМ

УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОД

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 
2019. годину (у даљем тексту: програм) обухвата уређива-
ње грађевинског земљишта на територији Града, улагања у 
припрему и изградњу објеката од посебног стратешког ин-
тереса за развој града и друга улагања, као и неопходне ак-
тивности на стварању услова и припреми документације за 
отуђење земљишта које је у јавној својини Града Београда. 

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

Садржином и начином доношења програма обезбеђује 
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току 
године буду усклађени са реалним потребама и могућно-
стима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење гра-
ђевинског земљишта и успостављање оптималног односа 
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објека-
та које она опслужује;

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних радова кроз усклађивање динамике и других услова 
изградње;

3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих, 

правних и других мера које су потребне за ефикасно извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и 
припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне 
две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту Јав-
ног предузећа).

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

1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној сво-

јини.

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИ-
ШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Врсту и обим програмских задатака у Програму уређи-
вања опредељују планирани приходи и примања за наредну 

годину која се дефинишу предлогом Одлуке о буџету Града 
за наредну годину, а који су усклађени са Програмом посло-
вања и финансијским планом Дирекције и Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове за наредну годину.

Одлуком о буџету Града Београда за 2019. годину плани-
рана су финансијска средства за реализацију Програма уре-
ђивања грађевинског земљишта за 2019. годину у износу од 
8.006.000.000 динара.

Програм садржи избор приоритетних програмских за-
датака који су утврђени по следећим основним критерију-
мима:

– завршетак и довођење у функцију објеката чија је из-
градња у току;

– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 
и објеката значајних за развој града у целини;

– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 
постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације, деоба пар-
цела и решавање имовинско-правних односа за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

Програмски задаци формулисани су на основу сагле-
давања потреба у развоју града, као и иницијатива Града и 
градских секретаријата, градских општина и јавних кому-
налних предузећа. Критеријуми за избор објеката су:

1. наставак изградње започетих објеката;
2. наставак реализације започетих објеката (објекти који 

имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка до-
кументација) према стратешким плановима развоја, утвр-
ђеним приоритетима и реалним финансијским могућно-
стима у односу на одобрена буџетска средства;

3. обавезе према инвеститорима по закљученим угово-
рима;

4. објекти од интереса за град према стратешким плано-
вима развоја;

5. објекти по захтевима инвеститора, при чему приори-
тет имају они где је износ доприноса вишеструко већи од 
износа средстава за недостајућу инфраструктуру и где нема 
рушења објеката;

6. објекти према приоритетима општина према броју 
становника који гравитира предметној локацији;

7. за више локација са истим, односно сличним бројем 
становника, приоритет су они где могућност реализације 
захтева краћи временски период (има пројектна докумен-
тација, решени имовинско-правни односи).

У претходном периоду извршене су бројне активности 
тако да се у 2019. годину на изради планске и техничке до-
кументације, деоби парцела, изградњи улази са:

– 5.889.546.773 динара уговорених обавеза;
– 642.308.324 динара по јавним набавкама које су у току 

и за које се очекује заључење уговора у наредна три месеца;
– 2.387.111.828 динара по јавним набавкама за чију ре-

ализацију су се стекли услови, припремљена је конкурсна 
документација и покренута иницијатива за спровођење по-
ступка;

– око 1.100.000.000 динара за које је израда конкурсне 
документације у току које ће се реализовати у току 2019. и 
2020. године.

За нове локације, програмом су у највећој мери опре-
дељена средства за започињaње припремних активности, 
како би се у наредној буџетској години обезбедии услови за 
почетак изградње.

У току године могуће је вршити прерасподелу финан-
сијских средстава у оквиру исте групе послова закључцима 
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градоначелника, односно финасијским планом Секретари-
јата за комуналне и стамбене послове.

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

I. припремање грађевинског земљишта;
II. комунално опремање грађевинског земљишта;
III. припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу;
IV. пратеће трошкове реализације програма;
V. опремање локација средствима инвеститора.

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Подаци о припремању грађевинског земљишта односе 
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радо-
ве, израду геодетских, геолошких и других подлога, спрово-
ђење конкурса и друге документације потребне за израду 
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге по-
требне радње које претходе опремању земљишта у укупном 
износу од 1.839.559.904 динара.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања земљишта се групишу у три групе послова и то:

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део програма који садржи податке о прибављању урба-
нистичких планова приказан је у подгрупама према фази 
реализације, са укупним средставима потребним за њихову 
израду у износу од 393.566.856 динара:

А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради у претходном периоду;

Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће 
бити донете у планској години;

Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.

2. Припремна документација за израду и спровођење 
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, про-

јекти, деоба парцела)

Део програма који садржи податке о припремној доку-
ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију од 281.727.012 динара за:

1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога; 
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других 

конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти 

за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 

катастру;
6. прибављање локацијских услова.

3. Решавање имовинско-правних односа

Део програма који садржи податке о прибављању зе-
мљишта и решавању имовинско-правних послова приказан 
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља 
земљиште, са укупним износом средстава потребних за ње-
гову реализацију од 1.164.266.036 динара, и то за реализа-
цију:

1. Програма за изградњу објеката од посебног страте-
шког интереса за развој града.

2. Програма опремања грађевинског земљишта и то:
1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 
2. објекти и мрежа водоснабдевања; 
3. објекти и мрежа канализације; 
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
5. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
3. Трошкова и услуга у вези решавања имовинско прав-

них односа и накнада по одлукама судова и других органа

II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕ-
МЉИШТА

Планирани радови – програмски задаци на комуналном 
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града – Овај део програма, за чију реали-
зацију је предвиђен износ од 2.985.875.851 динар, одвојен је 
као посебан програм, с обзиром на специфичност објеката, 
сложеност процеса планирања активности, као и на разли-
чите изворе финансирања.

Посебно поглавље овог дела програма представља уре-
ђивање земљишта у општини Лазаревац, насеље Кусадак, 
на коме се планира изградња објеката за пресељење насеља 
Вреоци за потребе ЈП „Електропривреда Србије” – Огра-
нак РБ „Колубара”, Лазаревац. Програмским основама за 
пресељење насеља Вреоци ЈП „Електропривреда Србије” 
преузела је обавезу финансирања прибављања и опремања 
парцела на новим локацијама, као и комуналног опремања 
насеља, опремања јавног земљишта, израду планске доку-
ментације, прибављање земљишта и израду техничке доку-
ментације, а у циљу реализације експропријације односно 
административног преноса непокретности у насељу Врео-
ци. Како је уређивање грађевинског земљишта у надлежно-
сти Града Београда и Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда има искључиво право за обављање 
делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, 
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, припре-
ме и реализације средњорочних и годишњих програма уре-
ђивања грађевиснког земљишта на територији града Бео-
града, а имајући у виду преузету обавезу финансирања, ЈП 
„Електропривреда Србије” пренеће потребна финансијска 
средства за уређивање грађевинског земљишта граду Бео-
граду. 

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова у укупном износу од 5.144.750.531 динар ра-
споређених за:

1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 
2. објекти и мрежа водоснабдевања; 
3. објекти и мрежа канализације; 
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
5. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
Групе послова груписане су у подгрупе према фази реа-

лизације 
А – наставак изградње започетих објеката; 
Б – почетак изградње нових објеката; 
Ц – припрема за почетак изградње. 
Сваки објекат подељен је на следеће активности:
7. техничка документација; 
8. техничка контрола;
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9. услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-
винска дозвола, пријава радова;

10. извођење радова;
11. технички преглед;
12. употребна дозвола.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром – 

Програмом су обухваћене активности у укупном износу од 
2.358.763.005 динара на припреми и изградњи магистрал-
них и примарних градских саобраћајница, као и секун-
дарних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром 
(водовод, канализација, јавно осветљење, измештање и за-
штита телекомуникационих и електро-енергетских инста-
лација) у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно обухвата следеће објекте:

1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тро-
тоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са 
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;

2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадук-

ти, тунели, потпорни зидови;
5. зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадају-

ћом инфраструктуром представља изградња недостајуће 
инфраструктуре у функцији опремања нових локација по 
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени тех-
нички и формално правни услови. Ово поглавље обухвата 
реализацију наведене инфраструктуре која се спроводи по 
закљученим уговорима у којима Дирекција, односно град 
преузима обавезу да финансира изградњу недостајуће ин-
фраструктуре која је предвиђена Програмом уређивања 
грађевинског земљишта за текућу годину, као и предвиђена 
средства за трошкове града за локације које се опремају фи-
нансијским учешћем инвеститора.

2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм у из-
носу од 238.768.146 динара обухвата припремне активности 
и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже 
за систем водоснабдевања града, као и изградњу секундар-
не инфраструктурне мреже у циљу опремања локација. Ова 
група послова посебно садржи следеће објекте:

1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за 
пречишћавање воде, рени бунари);

2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне ста-
нице...);

3. дистрибутивна мрежа.
3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм у из-

носу од 770.399.812 динара обухвата припремне активности 
и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже 
за систем одвођења отпадних вода града, као и изградњу 
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања ло-
кација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:

1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађе-

вине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација, 

фекална канализација, општа канализација).
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља – Програмом у износу од 88.270.142 динара су пред-
виђене активности на изградњи и уређењу тргова, паркова, 
слободних површина, као и на завршетку изградње и опре-
мању недостајућом комуналном инфраструктуром посто-
јећих градских гробаља, као и припремне активности за 

потребе изградње новопланираних гробаља у приградским 
насељима. Садржина ове групе послова посебно се иденти-
фикује на следеће објекте:

1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.
5. Изградња и прибављање станова и других просто-

ра за расељавање – Програмом за 2018. годину у износу од 
6.982.853 динара планирају се активности на завршетку из-
градње започетих објеката грађених за потребе прибавља-
ња станова за расељавање, као и почетак активности на из-
градњи нових објеката.

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

Овај део програма у износу од 50.801.240 динара поде-
љен је на активности које обухватају припремне актив-
ности у смислу израде пројеката парцелације, односно 
формирање парцела за локације на којима су решени имо-
винско-правни односи, уређење земљишта у јавној своји-
ни планирано за отуђење, као и прибављање грађевинског 
земљишта за доделу. Основни циљ овог дела Програма је 
стварање услова за ефикаснију доделу земљишта за изград-
њу објеката стамбене, пословне и друге намене по локаци-
јама.

IV. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Пратећи трошкови реализације програма у износу од 
771.000.000 динара представљају финансирање поверене 
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, уна-
пређење, заштиту грађевинског земљишта, припреме и ре-
ализације средњорочних и годишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта на територији града Београда и вр-
шење стручног надзора над изградњом објеката

V. ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈА СРЕДСТВИМА ИНВЕСТИ-
ТОРА

У овом делу програма приказана је изградња недостају-
ће инфраструктуре и опремање нових локација по подне-
тим захтевима инвеститора која се спроводи по закључе-
ним уговорима и то:

– уговорима о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи по којем инве-
ститор финансира изградњу недостајуће инфраструктуре, уз 
сразмерно умањење доприноса у складу са Одлуком о утвр-
ђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;

– уговорима о финансирању радова на изградњи недо-
стајуће инфраструктуре средствима физичких и правних 
лица која имају интерес, без права на умањење доприно-
са за уређивање грађевинског земљишта,сагласно члану 1. 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 
лист Града Београда”, број 74/15). 

За другу категорију уговора опремање се врши зајед-
ничким учешћем Града и Инвеститиора, док се за трећу 
категорију уговора реализација спроводи без финансиј-
ског улагања Града, осим обавезе плаћања ПДВ-а за из-
вршене грађевинске услуге у складу са чланом 10. Закона 
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о ПДВ-а. Израда техничке документације и изградња од-
вијају под стручним надзором Дирекције уз спровођење 
свих законских процедура у поступку прибављања грађе-
винске и употребне дозволе, које су на име Града, а изве-
дени инфраструктурни објекти предају се Граду у трајно 
власништво. Према очекиваној динамици завршетка ра-
дова, на одговарајућим програмским позицијима обезбе-

ђена су буџетска средства за порез на додату вредност који 
се измирује приликом примопредаје објеката Граду.

У овом делу програма дат је преглед локација које се 
опремају средствима Инвеститиора по закљученим угово-
рима, а обрачункса вредност предвиђених радова на реали-
зацији недостајуће инфраструктуре, која се не финансира 
из буџетских средстава, износи 566.183.634 динара.

Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и еко-
номским класификацијама.

 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОД. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 
2020. И 2021. ГОД. (ДИН.)

ПОЗ OБЈЕКАТ ПЛАН ЗА 
2019.

ПЛАН ЗА 
2020.

ПЛАН ЗА 
2021.

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1.839.559.904 2.564.570.806 2.324.859.264

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ 
ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

393.566.856 429.932.606 388.058.264

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗ-
РАДИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

374.259.496 260.832.606 75.758.264

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ 
БИТИ ДОНЕТЕ У ПЛАНСКОЈ ГОДИНИ

1.600.000 159.100.000 303.300.000

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 17.707.360 10.000.000 9.000.000

I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНОВА

281.727.012 251.188.200 207.001.000

1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 66.674.600 24.714.000 37.000.000

2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУ-
ГИХ КОНКУРСА

42.638.852 24.000.000 26.000.000

3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 30.046.000 59.198.800 58.000.000

4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕ-
БЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА

53.890.000 95.200.000 45.000.000

5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У 
КАТАСТРУ

88.477.560 48.075.400 41.001.000

I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 1.164.266.036 1.883.450.000 1.729.800.000

II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 5.344.638.856 8.754.716.618 10.154.984.992

II.1. ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

2.985.875.851 2.356.022.032 3.099.794.000

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2.358.763.005 6.398.694.586 7.055.190.992

1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.254.342.052 3.926.239.925 4.285.862.992

2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 238.768.146 764.375.264 885.704.000

3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 770.399.812 1.439.897.479 1.637.224.000

4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРО-
БАЉА

88.270.142 248.181.918 165.000.000

5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА 
РАСЕЉАВАЊЕ

6.982.853 20.000.000 81.400.000

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ДОДЕЛУ

50.801.240 42.026.600 12.800.000

IV. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 771.000.000 771.000.000 771.000.000

  УКУПНО (I+II+III+IV): 8.006.000.000 12.132.314.024 13.263.644.256
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2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-
кација које се налазе у јавној својини Града, а за које је пла-
нирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђе-
ња земљишта. 

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради из-
градње у складу са планским документом на основу кога 
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 
Процедури отуђења земљишта претходи урбанистичка и 
имовинско-правна провера локације и прибављање одгова-
рајуће документације, као и прибављање процењене вред-
ности земљишта и друге интерне провере. 

На основу прикупљене документације формира се ела-
борат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђе-
ње доставља надлежном Секретаријату. Прослеђена иници-
јатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије 
за грађевинско земљиште. По добијању Решења да се при-
ступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локаци-
је, који се објављује у дневном листу који се дистрибуира на 
територији Републике Србије, као и на званичном веб сајту 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се пу-
тем јавног надметања које се организује у просторијама Ди-
рекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се доставља-
ју у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа. 

По спровођењу поступка отуђења записником се кон-
статује да ли је, коме и по којој цени отуђена локација, за 
коју надлежни орган издаје Решење о отуђењу, што је основ 
за закључење Уговора о отуђењу земљишта.

За сваку локацију сагледавају се и приказују површина 
земљишта за доделу и БРГП и намена објеката које је могуће 
градити на локацији. 

Назив локације Површина зе-
мљишта (m²)

БРГП
(m²) Намена 

1 Локација ГП4, „Аутокоманда”, 
општина Вождовац

6.421 m² 22.474 m² комерцијала

2 Локација „Аутокоманда 2”, к.п. 
3/12 КО Вождовац,
општина Вождовац

2.564 m² 7.692 m² комерцијала

3 Блок 53 _ ГП3
КО Нови Београд

21.058 m² 21.058 m² привр. – комерц.

Блок 53 _ ГП2
КО Нови Београд

31.525 m² 31.525 m²

4 Локација у насељу Браће Јер-
ковић
КО Вождовац
општина Вождовац

2.245 m² 2.530 m² спорт

Назив локације Површина зе-
мљишта (m²)

БРГП
(m²)

Намена 

5 Јужни булевар 
општина Врачар

313 m² 1.408 m² становање

6 Блок 43 – ОТЦ,
општина Нови Београд

20.499 m² 99.285 m² комерцијала

7 Локација „Лакат кривина” – 
десно, општина Земун

19.377 m² 38.754 m² комерцијала

8 Локација у Улици Диане Буди-
сављевић 
к.п. 21574/1 и 21577/7 општина 
Савски венац

1.238 m² 867 m² станов.
вис. станд.

9 Локација у Улици Карловачка, 
ГП1, општина Врачар

370 m² 1.036 m² становање

Локација у Улици Карловачка, 
ГП2. општина Врачар

369 m² 1.033 m²

10 Локација „Грмеч” ГП1,
општина Земун, 1494 КО Земун 
поље

2.139 m² 2.139 m² привреда

Локација „Грмеч” ГП2,
општина Земун, 1495 КО Земун 
поље

4.576 m² 4.576 m²

Назив локације Површина зе-
мљишта (m²)

БРГП
(m²) Намена 

11 Циглана, локација уз Батајнички 
друм, ГП2, општина Земун

7.275 m² од 2.910 m² 
до 5.820 m²

привреда

12 Локација у Улици Станислава 
Сремчевића, Општина Звездара

504 m² 2.016 m² становање

13 Локација у Радничкој улици,
општина Чукарица

54.816 m² 65.780 m² комерцијала

14 Локација уз Панчевачки пут, 
општина Палилула

40.479 m² 40.479 m² привреда

15 Локација уз Батајнички друм, 
општина Земун

74.428 m² 44.657 m² привреда

16 Локација у Улици Бранка Радиче-
вића, Општина Лазаревац

2.146 m² 3.433 m² становање

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења 
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – ло-
кације за које ће бити решени имовинско-правни односи.

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обу-
хваћене 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.

Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализа-
ције Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта 
има право да спроводи све активности и процедуре, у име 
и за рачун Града Београда, да предузима све прописане рад-
ње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урба-
нистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела, 
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве 
почетка извођења радова, употребних дозвола као и оста-
лих активности у систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређи-
вања.

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма, 
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију 
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града 
Београда.

Израда Измене и допуне програма уређивања и доделе 
гађевинског земљишта за 2019. годину вршиће се уколико се:

– приступи изради ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности 

у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и 
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће 
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 
града Београда на изградњи капиталних објеката од посеб-
ног интереса за град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

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

Скупштина Града Београда
Број 463-1152/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 13. тачка 2. Закона о за-
посленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 
95/18 и 113/17 – др. закон) и члана 31. тачка 11. и члана 48. 
став 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-

КА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак функције заменику секретара 
Скупштине Града Београда, Вукици Лончар, због поднете 
оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1212/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2018. године, на основу члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 18. Одлуке о Градском 
правобранилаштву града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 103/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРА-

НИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Именује се за заменика градског правобраниоца Града 
Београда на пет година Нада Ковачевић, дипл. правник.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1213/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), и члана 31. тачка 
9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕО-

ГРАД”, БЕОГРАД

1. Не прихвата се предлог за именовање Предрага Ја-
нићијевића, дипл. инж. саобраћаја, за директора ЈП „Хи-
подром Београд”, Београд, који је доставила Градска упра-

ва града Београда – Секретаријат за спорт и омладину, по 
спроведеном јавном конкурсу, који је објављен 6. јула 2018. 
године.

2. Нови јавни конкурс за избор директора ЈП „Хипо-
дром Београд”, Београд, спровешће се на начин и по по-
ступку прописаним законом.

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет 
страници Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 111-1200/14-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „МИЛУ-

ТИН БОЈИЋ”

1. Разрешава се Јовица Кртинић дужности директора 
Библиотеке „Милутин Бојић”, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1214/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
исправка), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „МИЛУ-

ТИН БОЈИЋ”

1. Именује се Јовица Кртинић, дипломирани политико-
лог, за директора Библиотеке „Милутин Бојић”, на период 
од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1215/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Разрешава се Гордана Гонцић, дужности вршиоца ду-
жности директора Културног центра Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1216/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Именује се Гордана Гонцић, драматург, за вршиоца ду-
жности директора Културног центра Београда, најдуже јед-
ну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1217/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу члана 12. став 1. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 12. 
став 1. тачка 8) Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. тачка 9) Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 

„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ БЕОГРАДА“

1. Даје се сагласност на Статут установе „Прихватили-
ште за децу Београда” број 02/2018 од 12. децембра 2018. го-

дине, који је донео Управни одбор „Прихватилишта за децу 
Београда” на седници одржаној 12. децембра 2018. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-1199/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Тони Миливојевић, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Милан Ђ. Милићевић”, 
Београд, Боривоја Стевановића 27а, представник запосле-
них, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1270/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Данијел Беседић, дужности члана Школ-
ског одбора Основне школе „14. октобар”, Београд, Гочка 40, 
представник запослених. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1272/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Горана Раца, дужности члана Школског 
одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд, 
Кондина 6, представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1274/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина 
Ивковића 4, представници јединице локалне самоуправе: 

– Дејан Герић,
– Јелена Матовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-1276/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-

ТЕ ГИМНАЗИЈЕ БЕОГРАД

1. Разрешава се Маринко Ђуковић, дужности члана 
Школског одбора Четврте гимназије, Београд, Теодора Дра-
зјера 25, представник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-1278/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се Катарина Живковић, за члана Школског 
одбора Основне школе „Милан Ђ. Милићевић”, Београд, 
Боривоја Стевановића 27а, представник запослених. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1271/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „14. октобар”, Београд, Гочка 40, Марина Милосављевић, 
представник запослених.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1273/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-
ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Др Војислав Вучковић”, Београд, Кондина 6, Вера Панић, 
представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1275/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, на основу члана 116. и 117. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића 4, 
представници јединице локалне самоуправе: 

– Зорана Војновић;
– Никола Шкобо.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-1277/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-

ТЕ ГИМНАЗИЈЕ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Четврте гимна-
зије, Београд, Теодора Дразјера 25, Симона Поповић, пред-
ставник јединице локалне самоуправе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1279/18-С, 21. децембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

САДРЖАЈ
Страна

Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2019. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Града Београда  – – – – – – – – – – – –  65
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  65
Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд  – – –  65
Решење о разрешењу директора Библиотеке „Милутин Бојић”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  65
Решење о именовању директора Библиотеке „Милутин Бојић”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  65
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  66 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  66 
Решење о давању сагласности на Статут установе „Прихватилиште за децу Београда”  – – – – – – – – – – – – – – –  66
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на те-

риторији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  66

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат 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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