
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ 
СТЕПЕ – ФАЗА I, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, 

ЗА ДЕО БЛОКА 24А

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе – фаза I, 
Градска општина Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, број 58/16), за део Блока 24а (у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине 
Вождовац, део Блока 24а (К.П. 6579/1, 6579/2, 6611/1, 6610/1, 
све КО Вождовац) дефинисан Планом детаљне регулације 
ширег подручја уз улицу Војводе Степе –фаза I („Службени 
лист Града Београда”, број 58/16), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 10,49 a.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљ-

не регулације представља План генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подруч-
је у оквиру предложене границе плана налази у површина-
ма намењеним за површине за објекте и комплексе јавних 
служби (Ј1 – предшколске установе) и површине за мешо-
вите градске центре (М4 – зона мешовитих градских центра 
у зони више спратности).

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је преиспитивање планских решења Плана детаљне регула-
ције ширег подручја уз улицу Војводе Степе – фаза I („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 58/16), у складу са Планом 
генералне регулације, ради обезбеђивања могућности из-
градње на предметној локацији.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско-топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Вождовац, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-

верава се ПД АУЛА д.о.о., Београд, Краљевачких жртава 1а, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације обезбедиће Привредно друштво MIS ING д.о.о., 
Београд, Ресавска 80.

Процењена финансијска вредност израде Измена и до-
пуна Плана детаљне регулације оквирно износи 2.000.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога и ин-
жењерско-геолошке документације).

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда . 

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Вождовац.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Вождовац.
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Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-28/18 од 28. јуна 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две 
копије), Републичког геодетског завода, обрађивача плана 
Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Бео-
града” и Градске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда 
Број 350-605/18-С, 25. септембра 2018. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРП-
СКЕ, РАБЛЕОВЕ И МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и 
Миријевски венац, Градска општина Звездара (у даљем тек-
сту: план).

Члан 2.
Оквирном границом плана обухваћен је део територи-

је градске општине Звездара, централни део блока између 
улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски 
венац, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 3,9 ha.

Коначна граница плана ће се утврдити приликом израде 
и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана представља План гене-

ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16 и 69/17), према 
коме су у оквиру обухвата плана планиране површине за 
спортске објекте и комплексе и мрежу саобраћајница.

За потребе израде плана потребно је прибавити ката-
старске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних 
инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Миријево, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 4.
Повод за израду плана је потреба за детаљном разрадом 

локације у складу са Планом генералне регулације грађе-
винског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16 и 69/17). Израдом плана створиће се 
могућност за дефинисање површина намењених спорту, као 
и површина намењених комерцијалним делатностима. На 
тај начин створиће се могућност за планско уређење пред-
метног подручја и трансформацију у спортско-комерцијал-
ни комплекс, значајан за насеље, а и град у целини.

Члан 5.
Циљеви израде плана су:
– стварање могућности за улагање у пословно комерци-

јалне и спортске садржаје;
– да се кроз анализу проблема, валоризацију постојећег 

простора и окружења и сагледавање просторних могућно-
сти предметне локације, предложи решење које ће у свему 
подићи урбани ниво овог простора;

– преиспитивање свих елемената урбаног планирања 
и дефинисање интереса постојећих и будућих корисника 
простора;

– дефинисање зоне изградње и стварање планских могућ-
ности за изградњу нових комплекса комерцијалних делатно-
сти и објеката намењених спорту, дистрибуција јавних кому-
налних површина, планирање јавних зелених површина;

– дефинисање услова за функционално повезивање са по-
стојећим саобраћајним и инфраструктурним коридорима;

– просторна и функционална интеграција подручја у ур-
бано ткиво;

– планирање отворених јавних простора, интеграција 
са комерцијалним садржајима, објектима спорта и зеленим 
површинама;

– унапређивање животне средине.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.
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Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 

за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II, које је дужно 
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „NEW IMOBILIA DEVELOP d.o.o.”, Београд, 
Добрачина 29.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације садржана је у уговору бр. УЦ-У/036-9/2018 од 
19. марта 2018. године, закљученом између Друштва за ур-
банизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички цен-
тар” д.о.о. и предузећа „NEW IMOBILIA DEVELOP d.o.o.”, у 
оквирном износу од 6.400.000,00 динара (без износа приба-
вљања геодетских подлога, инжењерско-геолошке докумен-
тације и техничке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Звездара.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-27/18 од 28. јуна 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и 1 (један) примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске оп-
штине Земун (по једна копија).

Члан 12.
Ступањем на снагу Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за део блока између улица 16. октобра, Мати-
це српске, Раблеове и Миријевски венац, Градска општина 
Звездара, ставља се ван снаге Одлука о изради плана детаљ-
не регулације за подручје између улица: Раблеове, Матице 
српске и 16. октобра у Миријеву („Службени лист Града 
Београда”, број 45/11).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-606/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И УЛИЦА: 
ЦВИЈИЋЕВА, ВАТРОСЛАВА ЛИСИНСКОГ И КРАЉА 

ДРАГУТИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока из-

међу Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватро-
слава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Па-
лилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Палилула, блок 
између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ва-
трослава Лисинског и Краља Драгутина, са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 1,2 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације пред-

ставља План генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), према коме је предметни простор намењен за 
мешовите градске центре (М1 – мешовити градски центри у 
зони центра Београда) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско-топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Палилула у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је утврђивање 

правила уређења и грађења предметног простора, начин 
опремања и прикључења на саобраћајну и инфраструктур-
ну мрежу и утврђивања планираних капацитета изградње.
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Члан 6.
У складу са чланом 28.   Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-

ћу Урбанистички центар д.о.о., Београд, Топличин венац 11, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од 
дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће ЛИДЛ Србија КД, Нова Пазова, Прва јужна 
радна број 3.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 4.137.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерско-геоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-34/18 од 15. августа 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 

(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и градске оп-
штине Палилула (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-607/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОКОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЖИЧ-
КЕ, БРАНКА КРСМАНОВИЋА, КАЈМАКЧАЛАНСКЕ И 
ДРАВСКЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР И ЗВЕЗДАРА, 
ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЖИЧКЕ, ГОЛУБАЧ-

КЕ, КАЈМАКЧАЛАНСКЕ И ДРАВСКЕ

Члан 1.
Приступа се изради Изменa и допунa Плана детаљне ре-

гулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмано-
вића, Кајмакчаланске и Дравске, градске општине Врачар и 
Звездара, („Службени лист Града Београда”, број 18/12), за 
део блока између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске 
и Дравске (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Звездара, који је дефинисан регулацијама Голубачке, Кај-
макчаланске и Дравске улице и спољним границама ката-
старских парцела 7149/1 и 7163, обе КО Звездара, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 0,72 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Звездара, у делу који је 
обухваћен границом Измена и допуна Плана.

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
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(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) у обухвату Измена и допуна плана детаљне регула-
ције планиране су површине осталих намена: зона С5 –зона 
вишепородичног становања у формираним градским бло-
ковима у централној и средњој зони града.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је измена планираног решења дефинисаног важећим пла-
ном детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, 
Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градске 
општине Врачар и Звездара, („Службени лист Града Београ-
да”, број 18/12), кроз дефинисање правила уређења и грађе-
ња у складу са могућностима предметног простора, план-
ским и другим условљеностима.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-

верава се ПД „БИРО 59” д.о.о. из Београда, Булевар ослобо-
ђења 7–9, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће Мирко Совиљ из Београда, Гаврила 
Принципа 29. Процењена финансијска средства за израду 
Измена и допуна плана детаљне регулације оквирно износе 
око 3.000.000,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Измена и допуна плана детаљне регулације биће изло-

жена на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града .

Подаци о начину излагања Измена и допуна Плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Звездара.

Измена и допуна Плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-36/2018 од 15. августа 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача пла-
на и Градске општине Звездара (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-608/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
ОБЈЕКАТА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА СА РЕГИО-
НАЛНОГ ВОДОВОДА МАКИШ–МЛАДЕНОВАЦ ЗА НА-
СЕЉА: ВРЧИН, ГРОЦКА, БЕГАЉИЦА, МАЛА ИВАНЧА, 
ДРАЖАЊ, УМЧАРИ, ПУДАРЦИ, КАМЕНДОЛ И БРЕ-

СТОВИК, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА И СОПОТ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

објеката система водоснабдевања са регионалног водовода 
Макиш–Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, 
Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Бре-
стовик, градске општине Гроцка и Сопот (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Гроцка и Сопот, ло-
кације 18 објеката система водоснабдевања са приступним 
саобраћајницама и везама до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 36ha:

– у насељу Врчин пет локација: 
1. локација постојећег резервоара „Врчин 4”, који се до-

грађује;
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2. локација између централне зоне насеља и постојећег 
резервоара „Врчин 4”;

3. локација између централне зоне насеља и Ауто-пута 
Београд-Ниш;

4. локација на ободу насеља, североисточно од Ауто-пу-
та Београд-Ниш;

5. локација на ободу насеља, западно од постојећег ре-
зервоара „Заклопача”; 

– у насељу Гроцка две локације:
6. локација на ободу насеља, источно од насеља Заклопа-

ча и југозападно од Смедеревског пута;
7. локација на ободу насеља, јужно од његове централне 

зоне;
– у насељу Бегаљица једна локација: 
8. локација на ободу насеља, источно од његове централ-

не зоне и постојећег резервоара „Бегаљица”;
– у насељу Мала Иванча три локације:
9. локација између централне зоне насеља и Ауто-пута 

Београд–Ниш;
10. локација између железничке пруге и Ауто-пута Бео-

град–Ниш;
11. локација између Ауто-пута Београд–Ниш и насеља 

Дражањ;
– у насељу Дражањ једна локација:
12. локација на ободу насеља, западно од његове цен-

тралне зоне;
– у насељу Умчари једна локација:
13. локација постојећег резервоара „Умчари”, који се до-

грађује;
– у насељу Пударци једна локација:
14. локација постојећег резервоара „Пударци”, који се 

дограђује;
– у насељу Камендол једна локација:
15. локација на ободу насеља, северозападно од његове 

централне зоне;
– у насељу Брестовик три локације:
16. локација на ободу насеља, југозападно од његове 

централне зоне;
17. локација на ободу насеља, југозападно од Смедерев-

ског пута; 
18. локација између Смедеревског пута и приобалне 

зоне Дунава.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-

дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
За локације 1–8 и 12–18 плански основ за израду Пла-

на детаљне регулације представља Просторни план за део 
градске општине Гроцка („Службени лист Града Београ-
да”, број 54/12), према коме су на предметним локацијама 
планиране намене: грађевинско земљиште центра насеља, 
грађевинско земљиште ван центра насеља, воде и водно 
земљиште, пољопривредно земљиште, шумско земљиште, 
викенд зоне у оквиру грађевинског земљишта и саобраћајна 
инфраструктура.

За локације 9–11 плански основ за израду Плана детаљ-
не регулације представља Просторни план градске општине 
Сопот („Службени лист Града Београда”, број 54/12), према 
коме су на предметним локацијама планиране намене: гра-
ђевинско земљиште изван центра насеља, пољопривредно 
земљиште, викенд зоне и општински пут.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

планског основа за изградњу објеката водоснабдевања, како 

би се омогућила реализација система водоснабдевања по-
трошача на деловима градских општина Гроцка и Сопот.

План детаљне регулације се може радити и доносити 
фазно.

Прва фаза обухвата објекте са приступним путевима и 
свом потребном инфраструктуром (локације 1-8):

– проширење постојећег резервора „Врчин 4”,
– планиране резервоаре: „Врчин 3 десно” (V=400 m3), 

Врчин 2 десно” (V=2х250 m3), „Врчин 2 лево” (V=400 m3), 
„Врчин 3 лево” (V=2х1000 m3), „Гроцка 21” (V=750 m3), 
„Гроцка 22” (V=300 m3) и „Бегаљица” (V=300 m3),

– планиране црпне станице: „Врчин 4 десно”, „Врчин 3 
десно”, „Врчин 3 лево” и „Бегаљица”.

Оријентациона површина прве фазе Плана детаљне ре-
гулације износи око 16,0 ha.

Друга фаза обухвата објекте и приступне путеве са свом 
потребном инфраструктуром (локације 9–18):

– планирани резервоари: „Мала Иванча 3” (V=200 m3), 
„Мала Иванча 2” (V=300 m3), „Парлози” (V=500 m3), „Дра-
жањ” (V=700 m3), „Брестовик 3” (V=200 m3), „Брестовик 21” 
(V=200 m3), „Брестовик 22” (V=200 m3),

– проширење постојећих резервора „Умчари” и „Пударци”, 
– прекидну комору „Камендол” (V=100 m3) и
– планиране црпне станице: „Мала Иванча”, „Парлози” 

и „Умчари”.
Оријентациона површина друге фазе Плана детаљне ре-

гулације износи око 20,0 ha. 

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних ин-
сталација у дигиталном облику, за катастарске општине 
Врчин, Заклопача, Гроцка, Бегаљица, Брестовик, Камендол, 
Дражањ, Умчари, Пударци, Мала Иванча и Мали Пожаре-
вац, у делу који је обухваћен границом плана, Идејно реше-
ње снабдевања водом насеља на подручју градске општине 
Гроцка – прикључење на магистрални цеводовод Макиш–
Младеновац (са постојећег одвојка Врчин) и Идејно реше-
ње снабдевања водом насеља Мала Иванча и насеља на по-
дручју јужног дела градске општине Гроцка – прикључење 
на магистрални цеводовод Макиш–Младеновац (са плани-
раног одвојка Умчари), урађенo од стране ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.
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Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 месеца од дана 
ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 14.400.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерско-геоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и просто-
ријама градских општина Гроцка и Сопот.

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима градских оп-
штина Гроцка и Сопот.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Гроцка и Сопот.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-35/18 од 15. августа 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и градских општина Гроцка и Со-
пот (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-609/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМ-
ПЛЕКС WEST 65, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕО-

ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за ком-

плекс WEST 65, Градска општина Нови Београд (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Нови Београд, део 
Блока 65, између Булевара хероја са Кошара и улица Тадије 
Сондермајера и Омладинских бригада, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 3,4 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) (у даљем тексту: план генералне регулаци-
је), према коме је предметни простор намењен за мешови-
те градске центре (М4 – мешовити град ски центри у зони 
више спратности) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Нови Београд у делу који је обухваћен грани-
цом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потребa за 

усаглашавањем са Планом генералне регулације претход-
но прибављене документације за изградњу високог објек-
та за који је Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре издало Грађевинску дозволу (бр. 351-02-
000136/2016-07 од 19. септембра 2016. године) по којој није 
започета изградња, односно сагледавање могућности пла-
нирања изградње високог објекта кроз израду плана детаљ-
не регулације, који ће у себи садржати Анализу и потврду 
испуњености критеријума за изградњу високих објеката у 
оквиру дела блока који је обухваћен планом детаљне регу-
лације.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
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– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД 

„BUREAU CUBE PARTNERS”, Београд, Савска 9, које је ду-
жно да Нацрт плана изради у року од пет месеци од дана 
ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће ПД „AGRO DEVELOPMENT” ДОО и ПД „FARLEY 
INVESTORS” Д.О.О, Београд, Омладинских бригада 86.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 3.145.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерско-геоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-37/18 од 17. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и градске оп-
штине Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-610/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ, СВЕТОГ САВЕ, 
ОХРИДСКЕ И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДСКА 

ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Бу-
левара ослобођења, Градска општина Врачар (у даљем тек-
сту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије градске општине Врачар, блок између ули-
ца: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Булевара осло-
бођења, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 13110 m2.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) (у даљем тексту: план генералне регулације), 
према коме је предметни простор намењен за мешовите 
градске центре (М1 – мешовити градски центри у зони цен-
тра Београда), становање (С5 – зона вишепородичног ста-
новања у формирраним градским блоковима у централној 
и средњој зони града) и верске објекте и комплексе.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Врачар у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је утврђивање 

правила уређења и грађења и усклађивање са правилима 
Плана генералне регулације.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
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121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

URBICUS, Земун, Булевар Николе Тесле 2/1, које је дужно 
да Нацрт плана изради у року од три месеца од дана ступа-
ња на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће МАЈПЕРС ДОО, Београд, Охридска 11.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 1.200.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерско-геоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Врачар.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Врачар.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-38/18 од 17. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и градске оп-
штине Врачар (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда 
Број 350-611/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и 
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈЕВРЕЈ-

СКО ГРОБЉЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за Jевреј-

ско гробље, Градска општина Палилула (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Палилула, подручје 
постојећег Јеврејског гробља, катастарска парцела 617/168 
КО Палилула и комерцијални садржаји уз Улицу Чарлија 
Чаплина, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,9 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме је предметни про-
стор намењен за комуналне површине (гробље) и површине 
за комерцијалне садржаје (зона комерцијалних садржаја у 
зони средње спратности – К2).

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Пали-
лула, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је стварање планског основа за про-

ширење Јеврејског гробља у складу са Планом генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Службени лист 
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
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121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а нару-
чилац израде плана је Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 3.600.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-39/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и Градске општине Палилула (по 
једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-612/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члан 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, КРУЖНОГ 
ПУТА, КУМОДРАШКЕ И СМТ-а, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између улица: Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке 
и СМТ-а, Градска општина Вождовац (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Вождовац, подручје 
између границe Детаљног урбанистичког плана индустриј-
ске зоне дуж Кумодрашке улице („Службени лист Града 
Београда”, број 12/86), границe Плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез од улице Борске до петље „Ласта” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 40/07), регулационe линијe 
улице Браће Јерковић у складу са Изменом и допуном Де-
таљног урбанистичког плана стамбеног комплекса II у Ули-
ци браће Јерковић („Службени лист Града Београда”, број 
28/I/91) и регулационe линијe Улице кружни пут Вождовац 
тј. границe подручја за непосредну примену правила грађе-
ња израдом урбанистичког пројекта дефинисане Планом 
генералне регулације грађевинског подручја седишта је-
динице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17), са везама саобраћајница и инфраструктуре, до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 11 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме је предметни про-
стор намењен за површине за привредне зоне (П2-зона 
привредно комерцијалне делатности), зоне комерцијалних 
садржаја (К3-зона комерцијалних садржаја у зони ниске 
спратности) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжињерско геолошки елаборат, катастарске 
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подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Во-
ждовац, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и гра-

ђења предметног простора, саобраћајно и инфраструктур-
но опремање и дефинисање капацитета изградње у складу 
са могућностима простора, планским и инфраструктурним 
условљеностима и инвестиционим потенцијалима, у складу 
са наменама и урбанистичким параметрима Плана генерал-
не регулације грађевинског подручја седишта јединице ло-
калне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), ради 
оптималног искоришћења могућности локације.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „FINCOR FINANCE” DOO, Београд, Јурија 
Гагарина 177.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 4.829.376,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Вождовац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-40/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и Градске општине Вождовац (по 
једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-613/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ТС 110/35 kV „БЕОГРАД 44” (СУРЧИН) И 
НАДЗЕМНОГ ВОДА110 kV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИ-
РАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 kV (БР. 
104/2), И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМ-
НИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ 

БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу ТС 110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног 
вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи над-
земни вод 110 kV (бр. 104/2), и реконструкцију постојећих 
надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Бео-
град (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Сурчин и Нови 
Београд, комплекс планиране ТС 110/35 kV „Београд 44” 
(Сурчин) и коридор надземног вода 110 kV од планиране 
ТС до постојећег надземног вода 110 kV (бр. 104/2), веза ТС 
„Београд 32” – ТС „Београд 5”, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 58,6ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулаци-

је представљају Генерални урбанистички план Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/16) и План гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
према коjима су планирани: комплекс ТС 110/35 kV „Бео-
град 44” (Сурчин) и коридор надземног вода 110 kV од пла-
ниране ТС до постојећег надземног вода 110 kV (бр. 104/2), 
веза ТС „Београд 32” – ТС „Београд 5”.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске по-
длоге, топографске подлоге и катастар подземних инстала-
ција у дигиталном облику, за катастарске општине Сурчин 
и Нови Београд, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање јавног интереса и пра-

вила уређења простора, стварање планских могућности и 
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за по-
стојећу и планирану изградњу. 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће АД „Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза 
Милоша 11 и „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о., Београд, Ма-
сарикова бр. 1–3.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 15.453.075,46 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерско-геоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима градских оп-
штина Сурчин и Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градским општинама Сурчин и Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-41/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и девет примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистич-
ки завод Београда”, АД „Електромрежа Србије”, „ЕПС ДИ-
СТРИБУЦИЈА” и градских општина Сурчин и Нови Београд 
(по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-614/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана. 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) 
и члана 31. Статута Града Београда Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ВОДА 35 KV, ОД ТС 35/10 KV „ВИНЧА” ДО 
ПОДРУЧЈА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ВИНЧА, ГРАД-

СКA ОПШТИНA ГРОЦКА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја са-
нитарне депоније Винча, Градскa општинa Гроцка (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Гроцка, коридор 
електроенергетског надземно-подземног вода 35 kV од пла-
ниране ТС 35/10 kV у комплексу санитарне депоније Вин-
ча (предмет посебног планског документа који се ради на 
основу Одлуке о изради измена и допуна планa детаљне 
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регулације санитарне депоније „Винча”, Градска општина 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 97/17)) до по-
стојеће ТС 35/10 kV „Винча”, површине око 20 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају Генерални урбанистички план Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 11/16), и План генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд, целина XX, општине Гроцка, Па-
лилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, 
Болеч, Винча и Ритопек) („Службени лист Града Београда”, 
број 66/17).

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско-геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Вин-
ча, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање јавног интереса и пра-

вила уређења простора, стварање планских могућности и 
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за по-
стојећу и планирану изградњу. 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 9.517.794,00 динара.

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и у Град-
ској општини Гроцка.

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Гроцка.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Гроцка.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-43/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине и Градске општине Гроцка, (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-615/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ВОДОВА 110 kV РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПО-
СТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА 
МРЕЖУ, ГРАДСКE ОПШТИНE ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА 

И ГРОЦКА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу водова 110 kv, ради прикључења постројења за 
управљање отпадом у Винчи на мрежу, градскe општинe 
Палилула, Звездара и Гроцка (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Палилула, Звездара 
и Гроцка, коридор електроенергетског надземно-подземног 
вода 110 kV, од планиране ТС 110/11 kV у комплексу сани-
тарне депоније Винча (предмет посебног планског докумен-
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та који се ради на основу Одлуке о изради измена и допу-
на Планa детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, 
Градска општина Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
број 97/17)) до постојеће ТС 400/110 kV „Београд 20”, повр-
шине око 40 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулаци-

је представљају Генерални урбанистички план Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/16), План гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и 
План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, 
општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља 
Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек) („Службени 
лист Града Београда”, број 66/17).

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско-геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарске општине Слан-
ци, Миријево, Мали Мокри Луг и Винча, у делу који је обу-
хваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање јавног интереса и пра-

вила уређења простора, стварање планских могућности и 
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за по-
стојећу и планирану изградњу. 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 15 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 18.191.834,40 динара.

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима градских оп-
штина Палилула, Звездара и Гроцка.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Палилула, Звездара и Гроцка.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-44/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и девет примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине и градских општина Палилула, Звездара и 
Гроцка, (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-616/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИ-
НИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТА-

РИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за линиј-

ски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилу-
ла (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Стари град и Пали-
лула, простор између СЦ „Гале Мушкатировић”, регулације 
реке Саве до Бетон хале, регулације Булевара војводе Бо-
јовића и Дунавске улице, регулације постојеће железничке 
пруге до Панчевачког моста, укључујући комплексе Топла-
не „Дунав” и Марине „Дорћол”, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 46,8 ha

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), према коме су планиране површине јавне на-
мене: јавне зелене површине, површине за спортске објек-
те и комплексе, површине за објекте и комплексе јавних 
служби – установе културе, површине за инфраструктуре 
објекте и комплексе, водене површине, железница и јавне 
саобраћајне површине са мрежом саобраћајница; и повр-
шине остале намене: мешовити градски центри (М1 – зона 
мешовитих градских центара у зони центра Београда), зоне 
комерцијалних садржаја (К1 – зона комерцијалних садржа-
ја у зони више спратности).

Члан 4.
За потребе израде плана потребно је прибавити ажур-

не геодетске подлоге (катастарске подлоге, топографске 
подлоге, катастар подземних инсталација) и инжењерско-
геолошки елаборат, у аналогном и дигиталном облику., за 
катастарске општине Стари град и Палилула у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за реализацију планираних садржаја, дефини-
сање правила уређења и грађења, капацитета изградње у 
складу са потенцијалима и ограничењима простора, сао-
браћајно и инфраструктурно опремање локације и очување 
и унапређење животне средине.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефа-
на бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 
месеца од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда ЈП.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 11.450.000,00 динара, (без 
износа прибављања геодетских подлога, инжењерскогеоло-
шке документације и израде Извештаја о стратешкој проце-
ни утицаја планских решења на животну средину).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима градских оп-
штина Стари град и Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Стари град и Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-45/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и градских оп-
штина Стари град и Палилула (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-617/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТ-
СКОГ КОМПЛЕКСА „ПАРТИЗАН”, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације спорт-

ског комплекса „Партизан”, Градска општина Савски венац 
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Савски венац, посто-
јећи комплекс „Партизан” и делови ободних саобраћајница: 
Хумске и Динарске, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре, до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 10 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме је предметни про-
стор намењен за површине за спортске објекте и комплексе 
(такмичарско-спортски комплекс) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжињерско геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Сав-
ски венац, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и гра-

ђења предметног простора, саобраћајно и инфраструктур-
но опремање и дефинисање капацитета изградње у складу 
са могућностима простора, планским и инфраструктурним 
условљеностима и инвестиционим потенцијалима, у складу 
са наменама и урбанистичким параметрима Плана генерал-
не регулације грађевинског подручја седишта јединице ло-
калне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), ради 
оптималног искоришћења могућности локације.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру 

за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, Захумска 
34, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Фудбалски клуб „Партизан” из Београда, Хумска 1.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 4.800.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-47/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и Градске општине Савски венац 
(по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-618/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИ-
ЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУНСКИ ВЕНАЦ” – БЛОКО-
ВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕНИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, 
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, НОВОПАЗАРСКА И МАКСИ-

МА ГОРКОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације амбијен-

талне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Ка-
ленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска 
и Максима Горког, Градска општина Врачар (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Врачар, блокови из-
међу улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, 
Новопазарска и Максима Горког, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 4,2 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) (у даљем тексту: план генералне регулације), 
према коме је предметни простор намењен за површине за 
становање (С6 – зона трансформације породичног стано-
вања у делимично формираним градским блоковима у ви-
шепородично становање), мешовите градске центре (М5 
– зона мешовитих градских центара у зони средње спратно-
сти), објекте и комплексе јавних служби (Ј1 – предшколске 
установе), зелене површине (сквер) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Врачар у делу који је обухваћен границом плана.

У периоду од 12 месеци од доношења Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације обуставља се спровођење важе-
ћих планова и издавање грађевинских дозвола у обухвату 
плана. 

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је заштита амби-

јенталне целине „Крунски венац” која је евидентирана као 
добро које ужива статус претходне заштите и у складу са 
тим дефинисање правила уређења и грађења према могућ-
ностима предметног простора.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда ЈП.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 3.600.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога, инжењерско геоло-
шког елабората и стратешке процене).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда .
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Врачар.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Врачар.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-42/18 од 24. септембра 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Ур-
банистички завод Београда” и градске општине Врачар (по 
једна копија).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-619/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. 
Закона о јавним предузећима „Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС’’, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 5. и члана 5. став 1. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС’’, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Грaда Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
МЕТРООМ И РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕО-

ГРАДУ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се оснива Јавно комунално предузеће за 

изградњу и обављање превоза путника метроом и развој 
градске железнице у Београду, као делатности од општег 
интереса за Град Београд.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа за изградњу и 

обављање превоза путника метроом и развојем градске же-
лезнице у Београду, из члана 1. ове одлуке је Град Београд, 
улица Драгослава Јовановића 2, матични број: 17565800 (у 
даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује  под пословним именом: Јавно кому-

нално предузеће за изградњу и обављање превоза путника 
метроом и развојем градске железнице у Београду ‚’Бео-
градски метро и воз’’, Београд, Његошева 84. (у даљем тек-
сту: предузеће).

Скраћени назив предузећа је: ЈКП „Београдски метро и 
воз”, Београд.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.
Предузеће обавља делатност од општег интереса за Град 

Београд, са претежном делатности:
49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника. 

Делатност из става 1. овог члана обухвата следеће по-
слове: 

– организовање и обављање стручних послова на из-
градњи, oдржавању, реконструкцији и заштити инфра-
структуре метро система у граду Београду;

– организовање и управљање саобраћаја возова у метро 
систему у граду Београду (диспичарски центар, сигнално 
сигурносна опрема, контактна мрежа, шине и скретнице, 
возно особље и други саобраћајни елементи);

– набавка и одржавање возних средстава;
– организација рада и одржавање станица и система 

(струја за контактну мрежу, струја за остале потрошаче, 
снабдевање водом и одводњавање, одржавање лифтова и 
покретних степеница, информисање путника, продаја кара-
та, наплата карата, баријере за улазак на пероне, осветљење, 
вентилација и сл.);

– организовање стручних обука и дефинисање безбед-
носних процедура;

– обављање стручних послова из области планирања ра-
звоја висококапацитативних шинских система у граду Бео-
граду (метро и градска железница – БГ: воз) који обухвата 
предлоге нових линија, нових станица, повећања капаците-
та постојећих система и оптимизацију веза са осталим ви-
довима јавног превоза;

– израда нацрта законских и подзаконских аката веза-
них за метро систем и систем градске железнице;

– праћење и стручни надзор на реализацији усвојених 
пројеката;

– координација рада са железничким предузећима у ра-
звоју градска железница – БГ: воз;

– набавка и ремонт возних средстава за потребе градска 
железница – БГ: воз;

– унапређење услуга везаних за кориснике градска желе-
зница – БГ: воз (информисање, безбедност, хигијена, напла-
та карата на железничким станицама и стајалиштима и др.);

– активности везане за земљиште, имовину и пословни 
простор при изградњи и експлоатацији метро система у 
граду Београду.

Предузеће има искључиво право обављања делатности 
из ст. 1. и 2. овог члана.

Пр едузеће може обављати и друге делатности утврђене 
Статутом уз претходну сагласност оснивача.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која 
јој је поверена у обавези је да у свом рачуноводству одвоје-
но исказује све приходе и расходе, који су везани за обавља-
ње поверене делатности.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГOВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 5.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности од општег 

интереса за Град  Београд под условима и на начин уређен 
законом и прописима на основу закона; 

– развој и унапређење обављања делатности од општег 
интереса;

– непрекидно и квалитетно управљање и заштиту еле-
мената метро система ради несметаног и безбедног одвија-
ња саобраћаја којима управља;

– стицање добити.
Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са за-

коном, овом одлуком и Статутом предузећа.
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Члан 6.
Оснивач је дужан у складу са законом да:
– обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге 

услове за несметано вршење делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење делатности.

Члан 7.
Оснивач има право да у случају поремећаја у послова-

њу предузећа у складу са законом предузима мере којима ће 
обезбедити услове за несметани рад, пословање и управља-
ње предузећа и то:

– извршити промену унутрашње организације у преду-
зећу;

– разрешити постојеће органе које именује и именовати 
привремене органе предузећа;

– ограничити права располагања одређеним средствима;
– предузети друге мере одређене законом којим се уре-

ђују услови и начин обављања делатности од општег инте-
реса, или другим законом.

VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 8.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити и 
покриће губитака, статутом, програмом пословања и годи-
шњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа уз сагласност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан 
за уплату јавних прихода.

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана 
утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну 
годину.

Члан 9.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни од-

бор предузећа, у складу са законом, другим прописом који 
уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским извешта-
јем предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 10.
Средства за рад за обављање делатности предузећа се 

обезбеђују из: буџета оснивача, пословних прихода и дру-
гих извора у складу са законом.

За услуге које предузеће пружа оснивачу,  предузеће до-
носи Ценовник услуга на начин прописан овом одлуком, на 
који сагласност даје градоначелник.

Члан 11.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања који доноси 
надзорни одбор предузећа.

Програм пословања из става 2. овог члана доставља се 
оснивачу ради давања сагласности у складу са законом ко-
јим се уређује правни положај јавних предузећа.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 
надлежни орган оснивача.

Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у сво-

је име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случа-
јевима предвиђеним законом.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 14.
Укупан уписани новчани део основног капитала преду-

зећа износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара).
Укупан уписани новчани део основног капитала преду-

зећа биће уплаћен најкасније у року од шест месеци.

Члан 15.
Удео оснивача у укупном капиталу предузећа, са уписа-

ним новчаним улогом који износи 1.000,00 динара (слови-
ма: хиљаду динара) износи 100% удела.

IХ. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 16.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Члан 17.
Надзорни одбор предузећа има три члана од којих је је-

дан председник који се именују на период од четири године.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина Града Београда .
Надзорни одбор чине председник и један представник 

оснивача и један представник из реда запослених у Предузе-
ћу који се предлаже на начин утврђен Статутом предузећа.

На услове за именовање и престанак мандата председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одобора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину 
накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђива-
ње одређује Влада.

Члан 18.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм по-

словања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом 
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;

3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџе-
та Града Београда (субвенције, гаранције или др. средстава);

4) усваја извештај о степену реализације годишњег, од-
носно трогодишњег програма пословања;
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5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности;

6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, 

залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира 
делатности од општег интереса;

10) доноси тарифу (одлуку о ценама, накнадама, тариф-
ни систем и др);

11) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђе-
њу) средствима у јавној својини која су пренета у својину 
предузећа, велике вредности, која је у непосредној функ-
цији обављања поверене делатности, у складу са законом и 
овом одлуком;

12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала у већ основана друштва 

капитала;
14) одлучује о статусним променама;
15) одлучује о оснивању друштва капитала у складу са 

законом;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитака;
17) доноси акт о процени вредности капитала, као и 

програм и одлуку о својинској трансформацији;
18) доноси акт о оснивању огранка; 
19) закључује уговоре о раду са директором у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
20) доноси акт о исплати стимулације директора и извр-

шног директора;
21) доноси општа акта предузећа за које законом или Ста-

тутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења животне средине
24) доноси Програм решавања вишка запослених;
25) врши друге послове утврђене законом и Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 

питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 19.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 18.:

– на одлуке из члана 18. тач. 1, 2, 6, 8, 16. и 18. сагласност 
даје Скупштина Града Београда ;

– на одлуке из члана 18. тачка 12. када се ради о заду-
жењу веће вредности сагласност даје Скупштина Града Бео-
града ;

– на одлуке из члана 18. тач. 3, 9, 11. и 17. сагласност даје 
Градско веће;

– на одлуке из члана 18. тач. 10. и 20. сагласност даје гра-
доначелник Града Београда .

Одлуке из члана 18. тач. 13, 14. и 15. Надзорни одбор до-
носи уз претходну сагласност Скупштине Града Београда .

Извештај из члана 18. тачка 5. доставља се Градском већу 
Града Београда у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

Извештај из члана 18. тачка 4. доставља се Градском 
већу Града Београда ради информисања.

Члан 20.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

Града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.

Поступак за именовање директора предузећа врши се у 
складу са Законом и Статутом Града Београда . 

Услови за именовање директора предузећа прописани 
су законом, а Статутом могу бити одређени и други услови 
које лице мора да испуни да би било именовано за директо-
ра предузећа.

Директор предузећа је функицонер који обавља јавну 
функцију.

Директор не може имати заменика.

Члан 21.
Скупштина Града Београда може именовати вршиоца 

дужности директора, до именовања директора предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужности дирек-
тора не може бити дуже од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове 
за именовање директора предузећа прописане законом и 
статутом предузећа.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења 
која има директор предузећа.

За в.д. директора именује се Станко Кантар, ЈМБГ 
2411958710019.

Члан 22.
Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализаци-

ју одлука и других аката Скупштине Града Београда , Градо-
начелника Града Београда и Градског већа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 
8) предлаже доношење посебног програма коришћења 

средстава из буџета Града Београда (субвенције, гаранције 
или др.средства);

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике предузећа у Скупштини друштва 

капитала чији је једини власник предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, 

у складу са законом којим се уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен 

Статутом;
15) предлаже надзорном одбору доношење акта о испла-

ти стимулације извршним директорима;
16) предлаже надзорном одбору доношење одлука и дру-

гих аката из делокруга директора;
17) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

18) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.

На одлуку из става 1. тачка 11. овог члана о избору пред-
ставника предузећа у скупштини друштва капитала чији је 
једини власник предузећа, сагласност даје Скупштина Града 
Београда .

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
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његове надлежности, нарочито да може заступати предузе-
ће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Члан 23.
За извршног директора предузећа бира се лице које ис-

пуњава услове прописане законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа. 

Предузеће не може имати више од седам извршна ди-
ректора а број извршних директора утврђује се статутом 
предузећа.

Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Преду-

зећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и 

обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио ди-
ректор у складу са овом одлуком и статутом. 

Члан 24.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација 

предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања 
органа предузећа и друга питања од зн ачаја за пословање 
предузећа у складу са законом и другим прописима.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступ-
ку за доношење тог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Град Београд односно Градска управа Града Београда је 

обавезна да сачини биланс средстава, права и обавеза, као и 
документације која се преноси на предузеће.

Члан 27.
До потпуног преузимања обављања делатности за које је 

оснивач основао предузеће, исту ће обављати надлежни ди-
ректни корисник буџета Града, а најкасније до 31. децембра 
2018. године.

Средства за спровођење радњи и свих неопходних тро-
шкова у циљу обезбеђења услова за почетак обављања де-
латности предузећа обезбеђују се из буџета оснивача преко 
ресорне организационе једнице надлежне за послове јавног 
превоза. 

Члан 28 .
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-627/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 , 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА 

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

стичког предузећа („Службени лист Града Београда”, број 
57/16), члану 4. став 2. мења се и гласи:

„Предузеће у оквиру делатности из става 1. овог члана:
1. Израђује планске документе (просторни и урбани-

стички планови);
2. Израђује урбанистичко-техничке документе за спро-

вођење планских докумената (урбанистички пројекат, про-
јекат парцелације и препарцелације), од посебног значаја за 
Град што се утврђује у сваком посебном случају;

3. Израђује урбанистичке студије и урбанистичке ана-
лизе  од посебног значаја за Град што се утврђује у сваком 
посебном случају.

Предузеће има искључиво право обављања делатности 
из става 1. овог члана.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

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

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

Скупштина Града Београда
Број 3-647/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чланa 12. члана 24. тачка 6. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела 
на територији Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”,бр. 3/00 и 19/14) и члана 31.Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ ОСАМ СКУЛПТУРА ОЛГЕ ЈЕВРИЋ

Члан 1.
Поставља се осам скулптура Олге Јеврић, на простору 

реконструисаног парка на Топличином венцу.

Члан 2.
Финансијска средства за постављање скулптура пред-

виђена су у оквиру финансијског плана за реконструкцију 
Парка на Топличином венцу. 
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Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да , Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 6-622/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 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 Акционог плана адаптације 
на климатске промене са проценом рањивости („Службени 
лист Града Београда”, број 65/15) донела је 

ОДЛУКУ
Члан 1.

Прихвата се Споразум градоначелника за климу и енер-
гију (Covenant of Mayors for Climate and Energy), у тексту 
који је у прилогу ове одлуке.

Члан 2.
Градоначелник града Београда потписаће Споразум гра-

доначелника за климу и енергију (Covenant of Mayors for 
Climate and Energy).

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

Скупштина Града Београда 
Број 501-648/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра године на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: ВОЖДОВАЦ 

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
1. Улици која почиње од Улице Рада Неимара, између 

КП 1687/1 и 1699, прати КП 1729/1, сече КП 1729/5, 1729/9, 

1729/3, 1729/2 и завршава се између КП 1683/1 и 3776 , на 
КП 1683/2 КО Вождовац код улице Устаничке, а део је Ули-
це војводе Тозе одређује се назив: Улица Јаниса Јанулиса. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 015- 621/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗ-

БОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комисији:
– Марина Шуковић, заменик члана,
– Дејан Ђокић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда 
Број 118-856/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију,
за заменика члана:
– Ана Ковачевић, на предлог Одборничке групе АЛЕК-

САНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!;
за заменика члана:
– Драган Дашић, на предлог Одборничке групе АЛЕК-

САНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-857/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. став 12. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 
и 44/18) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
Одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

I. У Решењу о озбразовању Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надле-
жности Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 46/15 и 90/16), став V мења се и гласи:

„V. У комисију се именују:
– За председника:
Горан Весић, заменик градоначелника Града Београда;
– За заменика председника:
Соња Подунавац, заменик начелника Градске управе 

Града Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске 
послове;

– За чланове:
1) Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бео-

града ;
2) Коваленко Влаховић, руководилац Сектора за дежур-

ни инспекцијски надзор и хитне интервенције Секретарија-
та за инспекцијске послове;

3) Владимир Стојиљковић, руководилац Сектора за сао-
браћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекциј-
ске послове;

4) Бранислава Грујичић, руководилац Сектора за коор-
динацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу Се-
кретаријата за инспекцијске послове;

5) Славица Жугић, руководилац Сектора за нормативне 
и управно – надзорне послове Секретаријата за инспекциј-
ске послове;

6) Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџет-
ску инспекцију;

7) Весна Спалевић, начелник Одељења за надзор и пре-
кршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију 
Града Београда Секретаријата за јавне приходе;

8) Нина Јандрић, в.д. заменика начелника Градске упра-
ве Града Београда , секретара Секретаријата за енергетику;

9) Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда , секретар Секретаријата за саобраћај.

– За заменике чланова:
1) Јелена Раковић, подсекретар Секретаријата за посло-

ве начелника Градске управе;
2) Невенка Јакшић, руководилац Сектора за комунални 

инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове;
3) Ненад Мићић, начелник Одељења за превоз у друм-

ском саобраћају у Сектору за саобраћајни инспекцијски 
надзор Секретаријата за инспекцијске послове;

4) Милан Љуна, подсекретар Секретаријата за инспек-
цијске послове;

5) Јелена Саблић, начелник Одељења за нормативне 
и управно-надзорне послове у Сектору за нормативно и 
управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске 
послове;

6) Марина Миљковић, помоћник директора Службе бу-
џетске инспекције;

7) Драгица Јелић, инспектор за надзорне послове у Оде-
љењу за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних 
прихода за територију Града Београда Секретаријата за јав-
не приходе;

8) Оливера Милутиновић, руководилац Сектора за нор-
мативне и правне послове Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове;

9) Александра Ракић, руководилац Сектора за градску 
логистику Секретаријата за саобраћај.”

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

Скупштина Града Београда 
Број 020-858/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПОЗОРИШТА НА ТЕРА-
ЗИЈАМА

1. Разрешава се Александар Ђаја дужности директора 
Позоришта на Теразијама, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-541/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА НА ТЕРАЗИЈАМА

1. Именује се Александар Ђаја, дипломирани драматург, 
за вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама, 
најдуже једну годину.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда 
Број 112-542/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМ-
СКОГ ПОЗОРИШТА 

1. Разрешава се Тамара Вучковић Манојловић дужности 
директора Југословенског драмског позоришта, због истека 
мандата.

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-543/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА 

1. Именује се Тамара Вучковић Манојловић, дипломи-
рана глумица, за вршиоца дужности директора Југословен-
ског драмског позоришта, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-544/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДА-

РА ТЕАТАР”

1. Разрешава се Душан Ковачевић дужности директора 
Позоришта „Звездара театар”, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-545/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

1. Именује се Душан Ковачевић, књижевник, за вршиоца 
дужности директора Позоришта „Звездара театар”, најдуже 
једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-546/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212

1. Разрешава се Бранимир Брстина дужности директора 
Позоришта Атеље 212, због истека мандата.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-547/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212

1. Именује се Бранимир Брстина, дипломирани глумац, 
за вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212, 
најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-548/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 БЕОГРАДСКОГ ДРАМ-
СКОГ ПОЗОРИШТА

1. Разрешава се Слободан Ћустић дужности директора 
Београдског драмског позоришта, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-549/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Именује се Слободан Ћустић, дипломирани глумац, 
за вршиоца дужности директора Београдског драмског по-
зоришта, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-553/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МАЛОГ ПОЗОРИШТА 

„ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Разрешава се Александар Родић дужности директора 
Малог позоришта „Душко Радовић”, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-554/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Именује се Александар Родић, дипломирани глумац, 
за вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко 
Радовић”, најдуже једну годину.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-555/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОМЛАДИНСКОГ ПОЗО-

РИШТА „ДАДОВ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Владимир Мијовић дужности директора 
Омладинског позоришта „Дадов”, Београд, због истека ман-
дата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-556/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА „ДАДОВ”, БЕОГРАД

1. Именује се Владимир Мијовић, специјалиста инже-
њерског менаџмента, за вршиоца дужности директора 
Омладинског позоришта „Дадов”, Београд, најдуже једну 
годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-557/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 БИТЕФ ТЕАТРA

1. Разрешава се Милош Латиновић дужности директора 
Битеф театра, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-558/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„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. 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА БИТЕФ ТЕАТРА

1. Именује се Милош Латиновић, дипломирани полити-
колог, за вршиоца дужности директора Битеф театра, најду-
же једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-559/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

БЕОГРАДА

1. Разрешава се мр Драган Гачић дужности директора 
Историјског архива Београда, због истека мандата.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-560/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

1. Именује се мр Драган Гачић, магистар политичких на-
ука, за вршиоца дужности директора Историјског архива 
Београда, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-561/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

1. Разрешава се др Бранимир Јовановић дужности ди-
ректора Музеја Николе Тесле, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-562/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

1. Именује се др Бранимир Јовановић, доктор техничких 
наука, за вршиоца дужности директора Музеја Николе Те-
сле, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-563/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 КУЋЕ ЛЕГАТА

1. Разрешава се Филип Брусић Ренауд дужности дирек-
тора Куће легата, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-564/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 КУЋЕ ЛЕГАТА

1. Именује се Филип Брусић Ренауд , дипломирани прав-
ник, за вршиоца дужности директора Куће легата, најдуже 
једну годину.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112- 565/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ 
„БЕОГРАД”

1. Разрешава се мр Михаило Петковић дужности дирек-
тора Продајне галерије „Београд”, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118- 566/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ „БЕОГРАД”

1. Именује се мр Михаило Петковић, магистар сликар-
ства, за вршиоца дужности директора Продајне галерије 
„Београд”, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-567/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу на основу члана 46. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 12. став 1. тачка 8 Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др.закон) и члана 31. став 1. 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ” 

БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Ивану Тејићу, дипл. 
грађ. инж. директору Јавног комуналног предузећа „Бео-
град–пут”, Београд, због истека периода на које је именован 
Решењем Скупштине Града Београда бр. 111-852/14-С од 18. 
септембра 2014. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-568/18-С, 25. септембра 2018. Године-

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу члана 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. став 1. тачка 8 Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон ) и члана 31. став. 1. тачка 9а Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ” БЕОГРАД

1. Именује се Иван Тејић, дипл. грађ. инж. за директора 
Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, Београд, на пе-
риод од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на ин-
тернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Београд. У 
„Службеном листу Града Београда”, бр. 67/18 од 2. јула 2018. 
године, у „Службеном гласнику РС”, бр. 52/18 од 6. јула 
2018. године, у дневним новинама „Вечерње новости” од 6. 
јула 2018. године и на интернет страници Скупштине Града 
Београда од 6. јула 2018. године објављен је Оглас о јавном 
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конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Београд-пут” Београд. Рок за достављање пријава био је 6. 
август 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београд пут”, при-
стигле су три пријаве. Комисија за спровођење избора ди-
ректора јавних предузећа чији је оснивач град Београд (у 
даљем тексту: Комисија), утврдила је да су пристигле прија-
ве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаве, на седници Комисије одржаној 10. августа 2018. 
године, Комисија је саставила Списак од три (3) кандидата 
који испуњавају услове за учешће у изборном поступку и 
заказала за 31. августа 2018. године усмени разговор са кан-
дидатима, ради провере њехове стручне оспособљености, 
знања и вештина.

Кандидати су обавештени о дану, месту и времену отпо-
чињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматра-
ти да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла Ранг листу са три кандидата који су са најбољим резулта-
тима испунили мерила за избор директора Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, Београд, на основу бројчано 
исказаних резултата, односно оцене стручне оспособљено-
сти које су кандидати добили на основу увида у податке из 
пријава и просечне оцене Комисије добијене након усмене 
провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1. Тејић Иван 2,75
2. Гајић Михаило 2,175
3. Предраг Јанићијевић  2,135

Комисија је констатовала да је просечна оцена кандида-
та на Ранг-листи сагласна резултату испуњених мерила за 
избор директора јавног предузећа, односно показаним зна-
њима и вештинама кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и Ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за саобраћај, сходно члану 
41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за саобраћај је припремио акт о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио га на усвајање, са-
гласно члану 31. тачка 9а Статута Града Београда, Скупшти-
ни Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкур-
са Скупштина Града Београда донела је решење као у диспо-
зитиву.

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: 
Ово решење је коначно и против истог се може покре-

нути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-552/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. став 1. тачка 8 Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.за-
кон) и члана 31. став 1. 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГА-
РАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕО-

ГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Андрији Чупковићу, 
специјалиста струковни менаџер саобраћаја, директору 
Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркирали-
шта „Паркинг сервис” Београд, због истека периода на које 
је именован Решењем Скупштине Града Београда бр. 111-
859/14-С од 18. септембра 2014. године .

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

Скупштина Града Београда
Број 118-569/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу члана 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. став 1. тачка 8 Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 31. став. 1. 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

1. Именује се Андрија Чупковић, специјалиста струков-
ни менаџер саобраћаја, за директора Јавног комуналног 
предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сер-
вис”, Београд на период од четири године.
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2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и парки-
ралишта „Паркинг сервис” Београд. У „Службеном листу 
Града Београда”, број 67/18 од 2. јула 2018. године, у „Слу-
жбеном гласнику РС”, број 52/18 од 6. јула 2018. године, у 
дневним новинама „Вечерње новости” од 6. јула 2018. годи-
не и на интернет страници Скупштине Града Београда од 
6. јула 2018. године објављен је Оглас о јавном конкурсу за 
избор директора Јавног комуналног предузећа за јавне га-
раже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд. Рок за до-
стављање пријава био је 6. август 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и 
паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, пристигле су три 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: Ко-
мисија), утврдила је да су пристигле пријаве благовремене и 
разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаве, на седници одржаној дана 10. августа 2018. године, 
Комисија је одбацила Закључком пријаву једног кандидата 
– Вере Бојовић, јер уз пријаву није достављена документа-
ција на начин прописана јавним конкурсом.

На истој седници, Комисија је саставила Списак од два 
кандидата који испуњавају услове за учешће у изборном по-
ступку и заказала за 31. августа 2018. године усмени разго-
вор са кандидатима, ради провере њехове стручне оспосо-
бљености, знања и вештина.

Кандидати су обавештени о дану, месту и времену отпо-
чињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматра-
ти да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саставила 
Ранг листу са два кандидата који су са најбољим резултати-
ма испунили мерила за избор директора Јавног комуналног 
предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сер-
вис”, Београд, на основу бројчано исказаних резултата, од-

носно оцене стручне оспособљености које су кандидати до-
били на основу увида у податке из пријава и просечне оцене 
Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1. Андрија Чупковић 2,625
2. Предраг Јанићијевић 2,095

Комисија је констатовала да је просечна оцена кандида-
та на Ранг-листи сагласна резултату испуњених мерила за 
избор директора јавног предузећа, односно показаним зна-
њима и вештинама кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и Ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за саобраћај, сходно члану 
41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за саобраћај је припремио акт о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио га на усвајање, са-
гласно члану 31. тачка 9а Статута Града Београда, Скупшти-
ни Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкур-
са Скупштина Града Београда доннела је решење као у дис-
позитиву.

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство правном средству: 
Ово решење је коначно и против истог се може покре-

нути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-581/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-

СКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Горану Алексићу, дипл. 
математичар, директору Јавног комуналног предузећа „Бео-
градске електране” Београд, због истека периода на које је 
именован Решењем Скупштине Града Београда бр. 111-
854/14-С од 18. септембра 2014. године .

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

Скупштина Града Београда
Број 118-570/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тач-
ка 9а. 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 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-

СКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Именује се Раде Баста, мастер економиста, за вршио-
ца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
градске електране”, на период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-550/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ” БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Драгану Балтовском, 
мастер економских наука директору Јавног комуналног 
предузећа „Погребне услуге”, Београд, због истека периода 
на које је именован Решењем Скупштине Града Београда, 
бр. 111-853/14-С од 18. септембра 2014. године .

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

Скупштина Града Београда
Број 118-571/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон и 101/2016 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16) и члана 31. 
тачка 9а. 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 ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

1. Именује се, Драган Балтовски, мастер економских на-
ука, за директора Јавног комуналног предузећа „Погребне 
услуге”, Београд, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач град Београд, бр. 02-209/18-С од 29.јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд. 
Дана 6 јула 2018. године у дневним новинама „Вечерње но-
вости”, у „Службеном листу Града Београда”, на интернет 
страници Скупштине Града Београда и у „Службеном гла-
снику РС”, број 52/18, објављен је Оглас о јавном конкурсу 
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Погреб-
не услуге”Београд. Рок за достављање пријава био је 6. ав-
густ 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Погребне услуге” Београд, пристигле су три 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени 
уз пријаву, на седници Комисије одржаној 9. августа 2018. 
године, Комисија је констатовала да je поднета пријава од 
стране једног кандидата по Конкурсу за избор директора 
за ЈКП „Погребне услуге”, Београд, непотпуна, јер кандидат 
није приложио уз пријаву све потребне доказе за испуње-
ност услова утврђених јавним конкурсом за избор директо-
ра јавног предузећа, те је Комисија на основу овлашћења из 
члана 37.став 4. Закона о јавним предузећима исте оценила 
као непотпуне и одбацила Закључком.

Комисија је саставила Списак од два кандидата који ис-
пуњавају услове за учешће у изборном поступку и заказала 
за 29. август 2018.године усмене разговоре са кандидатима, 
ради провере њихове стручне оспособљености, знања и ве-
штина.

Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену 
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сма-
трати да су одустали од учешћа у поступку за избор дирек-
тора у случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла ранг листу кандидата која су са најбољим резултатом ис-
пунили мерила за избор директора ЈКП „Погребне услуге” 
Београд, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
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основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1. Драган Балтовски 2,625
2. Драган Нинковић 2,25

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене по-
слове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставило га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса Скуп-
штина Града Београда донела је решење као у диспозитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења. 

Скупштина Града Београда
Број 112-582/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 17/16 – одлука УС) донела је

РЕШЕЊА
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Мирославу Богдано-
вићу, дипл. инж. рударства, директору Јавног комуналног 
предузећа „Градска чистоћа”, Београд, због истека периода 
на које је именован Решењем Скупштине Града Београда 
број 111-856/14-С од 18. септембра 2014. године .

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

Скупштина Града Београда
Број 118-572/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

1. Именује се, Марко Попадић, дипл. менаџер односа са 
јавношћу и мастер политиколог за директора Јавног кому-
налног предузећа „Градска чистоћа”, Београд, на период од 
четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд. 
Дана 6. јула 2018. године у дневним новинама „Вечерње но-
вости”, у „Службеном листу Града Београда”, на интернет 
страници Скупштине Града Београда и у „Службеном гла-
снику РС”, број 52/18, објављен је Оглас о јавном конкурсу 
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа”, Београд. Рок за достављање пријава био је 6. ав-
густ 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Градска чистоћа”, Београд, пристигло је девет 
пријава. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 10. августа 
2018. године, Комисија је констатовала да су поднете прија-
ве од стране два кандидата по Конкурсу за избор директора 
за ЈКП „Градска чистоћа”, Београд, непотпуне, јер кандидати 
нису приложили уз пријаву све потребне доказе за испуње-
ност услова утврђених јавним конкурсом за избор директо-
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ра јавног предузећа, те је Комисија на основу овлашћења из 
члана 37. став 4. Закона о јавним предузећима исте оценила 
као непотпуне и одбацила Закључком.

 Комисија је саставила Списак од седам кандидата који 
испуњавају услове за учешће у изборном поступку и зака-
зала за 28. август 2018. године усмене разговоре са кандида-
тима, ради провере њихове стручне оспособљености, знања 
и вештина.

Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену 
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сма-
трати да су одустали од учешћа у поступку за избор дирек-
тора у случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла ранг листу кандидата која су са најбољим резултатом ис-
пунили мерила за избор директора ЈКП „Градска чистоћа”, 
Београд, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1 Марко Попадић 2,25
2 Синиша Лазаревић 2,195
3 Мирослав Богдановић 2,175
4 Драган Нинковић 2,05
5 Мирољуб Митић 2,03
6 Предраг Јанићијевић 2,015
7 Срђан Зечевић 2,01

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене 
послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузе-
ћима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставило га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београда доноси решење као у диспози-
тиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-583/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата дужности в.д. дирек-
тора Бојану Бајагићу, мастер економисти, због именовања 
директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, 
Београд, по спроведеном јавном конкурсу. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-573/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД

1. Именује се, Бојан Бајагић, мастер економиста, за ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Бео-
град, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29.јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд. 
Дана 6. јула 2018. године у дневним новинама „Вечерње но-
вости”, у „Службеном листу Града Београда”, на интернет 
страници Скупштине Града Београда и у „Службеном гла-
снику РС”, број 52/18, објављен је Оглас о јавном конкурсу 
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градске 
пијаце”, Београд. Рок за достављање пријава био је 6. август 
2018. године. 
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Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање 
директора ЈКП „Градске пијаце” Београд, пристигле су две 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 10. августа 
2018. године, Комисија је констатовала да је поднета при-
јава од стране једног кандидата по Конкурсу за избор ди-
ректора за ЈКП „Градскe пијаце”, Београд, непотпуна, јер 
кандидат није приложио уз пријаву све потребне доказе за 
испуњеност услова утврђених јавним конкурсом за избор 
директора јавног предузећа, те је Комисија на основу овла-
шћења из члана 37. став 4. Закона о јавним предузећима 
исту оценила као непотпуну и одбацила Закључком.

Комисија је саставила Списак од једног кандидата који 
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказа-
ла за 29. август 2018.године усмени разговор са кандидатом, 
ради провере његове стручне оспособљености, знања и ве-
штина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг-листу кандидата која су са најбољим резултатом 
испунили мерила за избор директора ЈКП „Градскe пијаце” 
Београд, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1 Бајагић Бојан 2,25

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

 Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене 
послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузе-
ћима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мио акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставио га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београда донела је решење као у диспози-
тиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: 
Ово решење је коначно и против истог се може покре-

нути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-584/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др.закон) 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

РЕШЕЊА
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-

-БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Слободану Станојеви-
ћу, дипл. правнику, директору Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило – Београд”, Београд, због истека периода на које 
је именован Решењем Скупштине Града Београда, бр. 111-
855/14-С од 18. септембра 2014. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-574/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД” БЕОГРАД

1. Именује се, Слободан Станојевић, дипл. правник, за 
директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град”, Београд, на период од четири године.
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2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд”, Београд. 
Дана 6. јула 2018. године у дневним новинама „Вечерње но-
вости”, у „Службеном листу Града Београда”, на интернет 
страници Скупштине Града Београда и у „Службеном гла-
снику РС”, број 52/18, објављен је Оглас о јавном конкурсу 
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило 
– Београд”, Београд. Рок за достављање пријава био је 6. ав-
густ 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, пристигле су 
три пријаве. Комисија за спровођење избора директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је да 
су све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 14. августа 
2018. године, Комисија је констатовала да је поднета при-
јава од стране једног кандидата по Конкурсу за избор ди-
ректора за ЈКП „Зеленило-Београд”, Београд, непотпуна, јер 
кандидат није приложио уз пријаву све потребне доказе за 
испуњеност услова утврђених јавним конкурсом за избор 
директора јавног предузећа, те је Комисија на основу овла-
шћења из члана 37. став 4. Закона о јавним предузећима 
исту оценила као непотпуну и одбацила Закључком.

Комисија је саставила Списак од два кандидата који ис-
пуњавају услове за учешће у изборном поступку и заказала 
за 29. август 2018. године усмене разговоре са кандидатима, 
ради провере њихове стручне оспособљености, знања и ве-
штина.

Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену 
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сма-
трати да су одустали од учешћа у поступку за избор дирек-
тора у случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа (Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг листу кандидата која су са најбољим резултатом 
испунили мерила за избор директора ЈКП „Зеленило – Бео-
град”, Београд, на основу бројчано исказаних резултата, од-
носно оцене стручне оспособљености коју је кандидат до-

био на основу увида у податке из пријаве и просечне оцене 
Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1 Слободан Станојевић 2,75
2 Предраг Јанићијевић 2,095

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене по-
слове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставило га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкур-
са Скупштина града Београ донела је решење као у диспо-
зитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења 

Скупштина Града Београда
Број 112-551/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИО-
ЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКО СТАМБЕНО”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата в.д. директора Влади-
миру Брашићу, дипломираном економисти, због имено-
вања директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, по 
спроведеном јавном конкурсу. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-575/18-С, 25. септембра 2018. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj15/16) 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕОГРАД

1. Именује се, Владимир Брашић, дипломирани еконо-
миста, за директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, 
Београд, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29. јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор дирек-
тора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд. Дана 6. 
јула 2018. године у дневним новинама „Вечерње новости”, у 
„Службеном листу Града Београда”, на интернет страници 
Скупштине Града Београда и у „Службеном гласнику РС”, 
број 52/18, објављен је Оглас о јавном конкурсу за избор 
директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд. 
Рок за достављање пријава био је 6. август 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈП „Градско стамбено” Београд пристигле су три 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 9. августа 2018.
године, Комисија је констатовала да су поднете пријаве од 
стране два кандидата по Конкурсу за избор директора за ЈП 
„Градско стамбено”, Београд, непотпуне, јер кандидати нису 
приложили уз пријаву све потребне доказе за испуњеност 
услова утврђених јавним конкурсом за избор директора 
јавног предузећа, те је Комисија на основу овлашћења из 
члана 37. став 4. Закона о јавним предузећима исте оценила 
као непотпуне и одбацила Закључком.

Комисија је саставила Списак од једног кандидата који 
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала 
за 23. август 2018. године усмени разговор са кандидатом, 
ради провере стручне оспособљености, знања и вештина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом 
испунио мерила за избор директора ЈП „Градско стамбено” 
Београд, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1 Владимир Брашић 2,35

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене 
послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузе-
ћима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставио га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београда донела је решење као у диспози-
тиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: 
Ово решење је коначно и против истог се може покре-

нути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-585/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИН-

СКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА “

1. Утврђује се престанак мандата Браниславу Попови-
ћу, дипл.инж.арх., директору Јавног предузећа „Дирекција 
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за грађевинско земљиште и изградњу Београда” , због исте-
ка периода на које је именован Решењем Скупштине Града 
Београда, број 111-860/14-С од 18. септембра 2014. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-576/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗ-

ГРАДЊУ БЕОГРАДА” БЕОГРАД

1. Именује се, Бранислав Поповић, дипломирани инже-
њер архитектуре, за директора Јавног предузећа „Дирекци-
ја за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд, 
на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-209/18-С од 29.јуна 
2018. године којом је покренут поступак за избор директо-
ра Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда”, Београд. Дана 6. јула 2018. године у 
дневним новинама „Вечерње новости”, у „Службеном листу 
Града Београда”, на интернет страници Скупштине Града 
Београда и у „Службеном гласнику РС”, број 52/18, обја-
вљен је Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног 
предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда”, Београд. Рок за достављање пријава био је 6. ав-
густ 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изград-
њу Београда”, Београд пристигла је једна пријава. Комисија 
за спровођење избора директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Београд, утврдила је пристигла пријава благо-
времена и разумљиве. 

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени 
уз пријаву, на седници Комисије одржаној 9. августа 2018.
године, Комисија је саставила Списак од једног кандидата 
који испуњава услове за учешће у изборном поступку и за-
казала за 29. август 2018. године усмени разговор са канди-
датом, ради провере стручне оспособљености, знања и ве-
штина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа (Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом 
испунио мерила за избор директора ЈП „Дирекција за гра-
ђевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд, на осно-
ву бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне 
оспособљености коју је кандидат добио на основу увида у 
податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене на-
кон усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1 Бранислав Поповић 2,875

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене 
послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузе-
ћима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг-листе и до-
ставио га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкур-
са Скупштина Града Београда донела је решење као у диспо-
зитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-586/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Александру Цинцар 
Попоски, дипл. економиста, директору Јавног комуналног 
предузећа „Јавно осветљење” Београд, због истека периода 
на које је именован Решењем Скупштине Града Београда бр. 
111-866/14-С од 18. септембра 2014. године .

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

Скупштина Града Београда
Број 118-577/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 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 je

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

1. Именује се, Александар Цинцар Попоски, магистар 
наука индустријског менаџмента, за директора Јавног кому-
налног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, на период од 
четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику РС”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спро-

вођењу јавног конкурса за избор директора јавних пре-
дузећа чији је оснивач Град Београд, број 02-209/18-С од 
29. јуна 2018. године којом је покренут поступак за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветље-
ње” Београд. Дана 6. јула 2018. године у дневним новинама 
„Вечерње новости”, у „Службеном листу Града Београда”, 
на интернет страници Скупштине Града Београда и у „Слу-
жбеном гласнику РС”, број 52/18, објављен је Оглас о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Јавно осветљење”, Београд. Рок за достављање пријава био 
је 6. август 2018. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16). 

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Јавно осветљење”, Београд, пристигле су две 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 10. августа 
2018. године, Комисија је утврдила да уз пријаву Бојовић 
Вере из Београда, нису достављени сви потребни докази, и 
да исту треба одбацити закључком, и саставила Списак од 
једног кандидата који испуњава услове за учешће у избор-
ном поступку и заказала за 29. август 2018. године усмени 
разговор са кандидатом Александром Цинцар Попоски, 
ради провере његове стручне оспособљености, знања и ве-
штина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа (Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла ранг листу кандидата која су са најбољим резултатом ис-
пунили мерила за избор директора ЈКП „Јавно осветљење” 
Београд, на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на 
основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Коми-
сије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена
1. Александар Цинцар Попоски 2,875

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за енергетику, сходно члану 
41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за енергетику је припремио акт о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио га на усвајање, са-
гласно члану 31. тачка 9а Статута Града Београда, Скупшти-
ни Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкур-
са Скупштина Града Београда донела је решење као у диспо-
зитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
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Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 112-587/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон) 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДВОДЕ” БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата Ненаду Ђинђићу, дипл. 
инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације, ди-
ректору Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” 
Београд, због истека периода на које је именован Решењем 
Скупштине Града Београда бр. 111-865/14-С од 18. септем-
бра 2014. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-578/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тач-
ка 9a. 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 ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”

1. Именује се Ненад Ђинђић, дипломирани пољопри-
вредни инжењер за водопривредне мелиорације за врши-
оца дужности директора ЈВП „Београдводе”, на период до 
годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-590/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 18. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закон, 83/05 – испр. 
др. закон и 83/14 – др. закон и 101/16 др. закон) и члана 31. 
тачка 9а 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 ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”
1. Утврђује се престанак дужности директора установе 

физичке културе „Градски центар за физичку културу”, Не-
бојше Стојановића, дипломираног економисте са 27. авгу-
ста 2018. године, због подношења неопозиве оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-579/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 18. став 1. Закона о јав-
ним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка др. 
закона и 83/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 9a Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 , 
23/13 и 17/16 – одлука УС „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”
1. Именује се Владимир Јанковић, професор физичке 

културе за вршиоца дужности директора Установе физичке 
културе „Градски центар за физичку културу”, на период до 
годину дана.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-588/18-С, 25. септембра 2018. Године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. 
тачка 9а 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 МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГСП „БЕОГРАД’’

1. Утврђује се да је Жељку Милковићу, дипл. маш. инж, 
престао мандат директора Јавног комуналног предузећа 
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Градско саобраћајно предузеће „Београд”, због подношења 
оставке, закључно са 1. августом 2018. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-580/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тач-
ка 9a Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 , 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈКП ГСП „БЕОГРАД”

1. Именује се Радиша Момчиловић, дипломирани сао-
браћајни инжењер за вршиоца дужности директора ЈКП 
ГСП „Београд”, на период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-589/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
септембра 2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.закон) и 
члана 31. тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Сл.гласник РС”, бр. 
7/2016 – Одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН 

ТЕХНОЛОГИЈЕ”

1. Утврђује се да је Марку Митићу, мастер менаџеру, 
престао мандат директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан технологије”, због поднете оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-530/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17 – Одлука УС), а у вези са чланом 52. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 
15/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН 

ТЕХНОЛОГИЈЕ”

1. Именује се Страхиња Даниловић, дипл.правник, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузе-
ћа „Инфостан технологије” на период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-531/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тач-
ка 9a Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД” БЕОГРАД

1. Именује се Ристо Костов, дипломирани политиколог 
за вршиоца дужности директора ЈП „Хиподром Београд” 
Београд, на период до годину дана.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-591/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 
5, представник родитеља, Весна Живановић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-809/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне 
школе „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, Улица 29. новембра 
11, представник јединице локалне самоуправе, Љиља Медић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-811/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића – Бабе 12, 
представник јединице локалне самоуправе, Мирослав Јако-
вљевић.

II. – Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-813/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд, 

Војвођанска 61, представник јединице локалне самоуправе, 
Драгомир Млађеновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-815/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, 

БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе, Београд, ул. Љешка 
број 82, представници родитеља,

– Тијана Најдовић,
– Далиборка Митровић,
– Светлана Живковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-818/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПОЉО-
ПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕО-

ГРАД”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пољо-
привредне школе са домом ученика ПК „Београд”, Београд, 
Панчевачки пут 39, представник родитеља, Марина Тодоров.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-820/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Седме 
београдске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник 
запослених, Радомир Маринковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-822/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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, „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе, „Марија Бурсаћ”, Београд, ул. Милана Ра-
кића број 81, представник јединице локалне самоуправе, 
Данијела Мишић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-829/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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 „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН

I. Разрешава се за дужности члана Школског одбо-
ра Основне школе, „Стеван Сремац”, Сурчин, Добановци, 
Маршала Тита 6, представник запослених, Алжбета Крајчи.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-831/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Васа Чарапић”, Београд, Авалска 48а, пред-
ставници јединице локалне самоуправе,

– Горан Јанковић;
– Снежана Стајић;
– Бојана Јакшић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-833/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Мирослав Антић”, Београд, Црвено Барјаче 6, 

– Милош Ћирковић, представник запослених;
– Александра Ковачевић, представник јединице локалне 

самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-835/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Мокрањац”, Београд, Дечанска 6, представник 
јединице локалне самоуправе, Сергеј Беук.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-839/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ЕЛЕК-
ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице На-
талије 31, представник јединице локалне самоуправе, Све-
тлана Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-841/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа 2, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Бојана Николић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-843/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Таковска 41, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Михајло Јевтић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-845/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МАТЕ-

МАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ма-
тематичке гимназије, Београд, Краљице Наталије 37, пред-
ставник родитеља, Светлана Албијанић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-848/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ГРАЂЕ-
ВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, БЕО-

ГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гра-
ђевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хај-
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дук Станкова 2, представник јединице локалне самоуправе, 
Драган Брауновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-850/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра 
7, представници јединице локалне самоуправе,

– Богољуб Курандић;
– Мирјана Ђукић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-852/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње школе 
Гроцка, Ужичка 2, на време од четири године, и то:

1. Сања Молеровић;
2. Милиша Чакаревић;
3. Сања Николић;
4. Владимир Ристић;
5. Милица Сапунџић;
6. Оливера Живковић;
7. Милош Бугарчић;
8. Оливера Миленов;
9. Стефан Милојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-795/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије у 
Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6, на време од четири го-
дине, и то:

1. Радмила Петровић;
2. Сања Чеперковић;
3. Велимир Милановић;
4. Ненад Живановић;
5. Радмила Радосављевић;
6. Драгана Радовановић;
7. Немања Ивановић;
8. Горан Давидовић;
9. Ивана Марковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-796/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Марко Тајчевић”, Лазаревац, Бранка Радичевића 27а, на 
време од четири године, и то:

1. Владимир Милошевић;
2. Наташа Миладиновић;
3. Марко Дражић;
4. Јована Симановић;
5. Саша Влајић;
6. Наташа Досић;
7. Анкица Крсмановић;
8. Мирко Ковачевић;
9. Жељко Маченовски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-797/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије 
„Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, на време од четири го-
дине, и то:

1. Драгана Јелић;
2. Игор Младеновић;
3. Александра Савић;
4. Наташа Грбовић;
5. Саша Ђурић;,
6. Славица Обрадовић;,
7. Анђелка Милосављевић;
8. Александар Вујадиновић-Вучетић;
9. Младен Карапанџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-798/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Нови Београд”, Нови Београд, Омладинских брига-
да 25, на време од четири године, и то:

1) Милан Кончаревић;
2) Душка Атлагић;
3) Драгана Павлица Бајић;
4) Зоран Мадић;
5) Драган Даниловић;
6) Душко Новаковић;
7) Тања Реметић;
8) Душица Љубинковић;
9) проф др Војкан Лучанин.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-799/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ 

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Лазаревац, Степојевац, Улица 7. октобра 
бб. на време од четири године, и то:

1. Данијела Петковић;
2. Оливера Глигоријевић;
3. Мирјана Павловић;
4. Емил Димитријевић;
5. Дејан Тиодоровић;
6. Јелена Мићић;
7. Драган Костић;
8. Милан Мићић;
9. Снежана Димитријевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-800/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Слободан Пенезић Крцун”, Лазаревац, Јунковац, на вре-
ме од четири године, и то:

1. Сенка Стијовић;
2. Драгана Протић;
3. Милена Симић;
4. Бојана Димитријевић;
5. Тања Арсенијевић;
6. Снежана Петровић;
7. Слободан Јовановић;
8. Снежана Јовановић;
9. Љубиша Тобџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-801/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

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

1. Бошко Радета;
2. Снежана Кезовић;
3. Мирјана Милосављевић;
4. Жељко Иванковић;
5. Љубинка Пауновић;
6. Мирка Старчевић;
7. Јордан Младеновић;
8. Драгиша Урошевић;
9. Зоран Ранковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-802/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

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

1. Слађана Живковић;
2. Сања Фишић Марковић;
3. Љиљана Петровић;
4. Марија Ивановић;
5. Мирјана Јевтић;
6. Милан Илић;
7. Немања Катић;
8. Саша Ђурђевић;
9. Милован Кужет.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-803/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Диша Ђурђевић”, Лазаревац, Вреоци, Улица 2. октобра 8, 
на време од четири године, и то:

1. Снежана Марковић;
2. Александра Љубојевић;
3. Весна Радовановић;
4. Слађана Лукић;
5. Гордана Вићентијевић;
6. Гроздана Живановић;
7. Дане Пантелић;
8. Јасмина Антонијевић;
9. Никола Госпавић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-804/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Рудовци”, Лазаревац, Душана Петровића Шана 4, на 
време од четири године, и то:

1. Тања Пајовић;
2. Данијела Недић;
3. Марија Ђоковић;
4. Драган Савић;
5. Горан Станић;
6. Небојша Станчић;
7. Драган Симић;
8. Горан Перишић;
9. Радивоје Урошевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-805/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „MИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Лабудовић Лабуд”, Лазаревац, Барошевац,. 
Ивањданска 56а, на време од четири године, и то:

1. Зорица Божић;
2. Даница Николић;
3. Гордана Јовановић;
4. Зоран Тошић;
5. Владан Јовичић;
6. Јелена Филиповић;
7. Слободан Васиљевић;
8. Данијела Ковачевић;
9. Владан Чавић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-806/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Кнез Лазар”, Лазаревац, Бранка Радичевића 27а, на вре-
ме од четири године, и то:

1. Милина Сабов;
2. Јасмина Спасојевић;
3. Јадранка Шијан;
4. Наталија Марковић;
5. Снежана Маринковић Степановић;
6. Иван Лазаревић;
7. Зоран Живановић;
8. Дејан Марковић;
9. Никола Денић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-807/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ–СЕЉА”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михаило Младеновић-Сеља”, Лазаревац, Дудовица, Др 
Воје Даниловића 17, на време од четири године, и то:

1. Драгиша Бојанић;
2. Љиљана Танасковић;
3. Оливера Којић;
4. Дејан Радовановић;
5. Јелена Тадић;
6. Данијела Станишић;
7. Милош Јанковић;
8. Живорад Радосављевић;
9. Мирослав Николић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-808/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, представник 
родитеља, Весна Станојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-810/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, Улица 29. новем-
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бра 11, представник јединице локалне самоуправе, Тијана 
Барба Милић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-812/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ђорђе Крстић”, Београд, Живка Настића – Бабе 12, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Драгана Кузмановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-814/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”, НОВИ БЕО-

ГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд, Војвођанска 61, 
представник јединице локалне самоуправе, Невенка Чубрило.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-816/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-
НОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Економске 
школе „Нада Димић”, Земун, Улица 22. октобра број 19, на 
време од четири године, и то:

1. Дубравка Маринковић;
2. Марија Митић-Ритан;
3. Весна Комненић;
4. Андријана Тодоровић;
5. Деса Марковић;
6. Катарина Тонић;
7. Јово Гвоздић;
8. Станислава Милакара;
9. Слободан Мишовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-817/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Хемијско-пре-
храмбене технолошке школе, Београд, Љешка 82, представ-
ници родитеља,

– Зоран Видаковић;
– Бранислав Николовски;
– Ксенија Стојичић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-819/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ПОЉО-
ПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕО-

ГРАД”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Пољопривредне 
школе са домом ученика ПК „Београд”, Београд, Панчевач-
ки пут 39, представник родитеља, Дејан Гојковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-821/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Седме београд-
ске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник запосле-
них, Радмила Грујић Видојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-823/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ

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

1. Драшко Божовић;
2. Владимир Булатовић;
3. Зора Грбовић;

4. Марија Лукић;
5. Свјетлана Степановић;
6. Сандра Милојкић;
7. Јованка Мандић;
8. Љиљана Вујчић Голубовић;
9. Александар Живковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-824/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПО-
ЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Политехнике 
– школе за нове технологије, Земун,. Ауто-пут 18, на време 
од четири године, и то:

1. Душица Јовановић;
2. Радоје Перовић;
3. Сања Мајдак;
4. Татијана Спасојевић;
5. Дијана Бербер;
6. Катарина Момчиловић;
7. Немања Ђукић;
8. Тања Тодоровић;
9. Немања Мараш.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-825/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„20. октобар”, Нови Београд, Омладинских бригада 138, на 
време од четири године, и то:

1. Дубравка Вуковић;
2. Владимир Маркоски;
3. Ивана Опачић;
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4. Ана Марковић;
5. Радослава Шећковић Ратковић;
6. Виолета Анђелковић;
7. Бранкица Савић;
8. Радомирка Михајиловић;
9. Ибра Ибрахимовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-826/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Павле Савић”, Београд, Косте Нађа 25, на време од четири 
године, и то:

1. Зорица Шкуртић;
2. Миодраг Пантелић;
3. Гордана Вранић;
4. Драган Јелић;
5. Биљана Апостоловић;
6. Владимир Пурић;
7. Срећко Мазић;
8. Михајло Досковић;
9. Јелена Маџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-827/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Београд, Железник, Југословенска 4, на време од че-
тири године, и то:

1. Раде Бојичић;
2. Весна Милићевић;

3. Љубисав Ћурчић;
4. Мирјана Ристић;
5. Милош Лукић;
6. Сретен Симић;
7. Вукосав Бадњар;
8. Веско Ћировић;
9. Драган Петковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-828/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ, „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе, 
„Марија Бурсаћ”, Београд, Милана Ракића 81, представник 
јединице локалне самоуправе, Ангелина Јоцковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-830/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, СУРЧИН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Сурчин, Добановци, Маршала Тита 6, 
представник запослених, Дејан Боровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-832/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу чл. 116. 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Васа Чарапић”, Београд, Авалска 48а, представници је-
динице локалне самоуправе,

– Мирослав Сринека;
– Јелена Милићевић;
– Срђан Чолић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-834/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мирослав Антић”, Београд, Црвено барјаче 6;

– Ивана Поповић Петровски, представник запослених;
– Драган Ђаковић, представник јединице локалне само-

управе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-836/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Поповић”, Београд, Маријане Грегоран 62, на време 
од четири године, почев од 25. октобра 2018. године, и то:

1. Душан Кнежевић;
2. Снежана Радовић;

3. Весна Миливојевић;
4. Татјана Алексић;
5. Ненад Миловановић;
6. Драган Кнежевић;
7. Тања Поповић;
8. Весна Стошић;
9. Душан Ђурић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-837/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БА-

ЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Балетске шко-
ле „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, на време од че-
тири године, и то:

1. Нина Чолановић;
2. Смиљка Ђорђевић;
3. Ивана Лалић;
4. Ненад Станић;
5. Душан Велебит;
6. Ђорђе Шурлан;
7. Јелена Мараш;
8. Зое Валковић;
9. Ана Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-838/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Мокрањац”, Београд, Дечанска 6, представник јединице ло-
калне самоуправе, Славица Грујић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-840/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ЕЛЕК-
ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Електротехничке 
школе „Никола Тесла”, Београд, Краљице Наталије 31, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Љиљана Ристић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-842/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа 2, представник једи-
нице локалне самоуправе, Душанка Лукић Хавелка.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-844/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд,. Таковска 41, представник јединице 
локалне самоуправе, Наташа Новаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-846/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 2018. године, на основу члана 116. 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 ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Момчило Живојиновић”, Младеновац, Краља Алексан-
дра Обреновића 25, на време од четири године, и то:

1. Милена Мацура;
2. Лариса Томовић;
3. Бојана Вукомановић;
4. Андреј Николић;
5. Милош Павловић;
6. Горан Живковић;
7. Јелица Гигов;
8. Јован Глишић;
9. Љиљана Новаковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-847/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 МАТЕ-

МАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Математичке 
гимназије, Београд, Краљице Наталије 37, представник ро-
дитеља, Дејан Смиљанић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-849/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ГРАЂЕ-
ВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, БЕО-

ГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Грађевинске тех-
ничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук Станкова 2, 
представник јединице локалне самоуправе, Љупче Јаневски.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-851/18-С, 25. септембра 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. сеп-
тембра 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра 7, представ-
ници јединице локалне самоуправе:

– Звонимир Ристић;
– проф. др Јасмина Марковић Липковски.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-853/18-С, 25. септембра 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београ-
да», број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА JЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за Jеврејско 
гробље, Градска општина Палилула (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да На-
црт плана изради у року од 18 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а на-
ручилац израде плана је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Палилула, подручје 
постојећег Јеврејског гробља, катастарска парцела 617/168, 
КО Палилула и комерцијални садржаји уз Улицу Чарлија Ча-
плина, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 1,9 ha.

5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

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

7. Ово решење објављује се у Службеном листу Града 
Београда и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Jе-
врејско гробље, Градска општина Палилула.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Палилула, подручје 
постојећег Јеврејског гробља, катастарска парцела 617/168, 
КО Палилула и комерцијални садржаји уз Улицу Чарлија 
Чаплина, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,9 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а нару-
чилац израде плана је Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да На-
црт плана изради у року од 18 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишље-
ње Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
115/2018-V-04 од 9. августа 2018. године) утврдио је да 
предметни План детаљне регулације не представља оквир 
за одобравање будућих развојних пројеката одређених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и не подлежe обавези израде стратешке процене ути-
цаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-39/18 од 5. септембра 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секрета-
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ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП 
„Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-130/2018 oд 11. септембра 2018. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис 23838/11 од 11. септембра 2018. 
године и 23838/2 од 18. септембра 2018. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис 62944/1 од 12. сеп-
тембра 2018. године) и Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 бр. 020-2508/2 oд 20. септембра 2018. године) 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14– 39/18, 24. септембра 2018. године

Заменик начелника Градске управе
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београ-
да», број 126/16), заменик начелника Градске управе – секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИ-
ЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-
НУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА: БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, КРУЖНОГ ПУТА, КУМОДРА-

ШКЕ И СМТ-а, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације подручја из-
међу улица: Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке и 
СМТ-а, Градска општина Вождовац (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и 
друга питања и проблеми заштите животне средине у скла-
ду са критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја Планa детаљне регулације на животну средину, а узи-
мајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора;

– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја на животну средину;

– смернице за процену утицаја пројеката на живот-
ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног планa де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Булевар деспота Стефана 56, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће FINCOR FINANCE DOO, Београд, Јурија Гага-
рина 177.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између 
улица: Браће Јерковић, Кружног пута, Кумодрашке и СМТ-
-а, Градска општина Вождовац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију планa детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине бр. 501.3-65/2018-V-04 од 17. јула 2018. 
године, утврдио је да предметни План детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
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стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација Измена 
и допуна плана не може имати негативан утицај на живот-
ну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-40/18 од 5. септембра 
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-131/2018-V–04 oд 13. септембра 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 62940/1 oд 
14. септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, (до-
пис бр. 23839/2 oд 18. септембра 2018. године) и Завод зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 020-2509/2 од 20. септембра 
2018. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-40/18, 24. септембра 2018. године.

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, број 126/16), заменик начелника Градске управе – секретар 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕ-
ДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ТС 110/35 kV „БЕОГРАД 44” (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ 
ВОДА110 kV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПО-
СТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 kV (БР. 104/2), И РЕКОН-
СТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за изградњу ТС 

110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за 
повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV 
(бр. 104/2), и реконструкцију постојећих надземних водова, 
градске општине Сурчин и Нови Београд (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја планa детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Планa 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Булевар деспота Стефана 56, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће АД „Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза 
Милоша 11 и „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о., Београд, Ма-
сарикова бр. 1–3.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
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свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 
110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV 
за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 
110 kV (бр. 104/2), и реконструкцију постојећих надземних 
водова, градске општине Сурчин и Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију планa детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-74/2018-V-04 од 1. августа 2018. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација плана 
не може имати негативан утицај на животну средину друге 
државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-41/18 од 7. септембра 
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-132/2018-V–04 oд 13. септембра 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 63235/1 
oд 17. септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, 
(допис бр. 24406/1 oд 18. септембра 2018. године) и Завод 
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2537/2 од 24. 
септембра 2018. године),доставили су мишљења у којима 
наводе да се може донети Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-41/18, 24. септембра 2018. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУН-
СКИ ВЕНАЦ” – БЛОКОВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕ-
НИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, 
НОВОПАЗАРСКА И МАКСИМА ГОРКОГ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ВРАЧАР

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације амбијентал-
не целине „Крунски венац” – блокови између улица: Кале-
нићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и 
Максима Горког, Градска општина Врачар (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда ЈП.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије Градске општине Врачар, блокови 
између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгоми-
ра, Новопазарска и Максима Горког, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 4,2 ha.

5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 
је да план детаљне регулације не представља оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката предвиђених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).
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7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације амбијен-
талне целине „Крунски венац” – блокови између улица: Ка-
ленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска 
и Максима Горког, Градска општина Врачар.

Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије Градске општине Врачар, блокови из-
међу улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, 
Новопазарска и Максима Горког, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 4,2 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове а наручилац плана је Дирекција за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда ЈП.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишље-
ње Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
127/2018-V-04 од 6. септембра 2018. године,) утврдио је да 
предметни план детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-42/18 од 7. септембра 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-137/2018 oд 11. септембра 2018. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис 23837 од 11. септембра 2018. годи-
не), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис 63515 
од 14. септембра 2018. године) и Завод за заштиту природе 
Србије (допис 03 бр. 020-2546/2 oд 24. септембра 2018. го-
дине) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-42/18, 24. септембра 2018. године

Заменик начелника Градске управе
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београ-
да», број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДА 35 KV, ОД ТС 
35/10 KV „ВИНЧА” ДО ПОДРУЧЈА САНИТАРНЕ ДЕПО-

НИЈЕ ВИНЧА, ГРАДСКA ОПШТИНA ГРОЦКА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 
вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја санитарне 
депоније Винча, Градскa општинa Гроцка (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да На-
црт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије Градске општине Гроцка, коридор 
електроенергетског надземно-подземног вода 35 kV од пла-
ниране ТС 35/10 kV у комплексу санитарне депоније Вин-
ча (предмет посебног планског документа који се ради на 
основу Одлуке о изради измена и допуна планa детаљне 
регулације санитарне депоније „Винча”, Градска општина 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 97/17) до по-
стојеће ТС 35/10 kV „Винча”, површине око 20 ha.

5. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да 
план детаљне регулације не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за из-
градњу вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до подручја са-
нитарне депоније Винча, Градскa општинa Гроцка.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Гроцка, коридор 
електроенергетског надземно-подземног вода 35 kV од пла-
ниране ТС 35/10 kV у комплексу санитарне депоније Вин-
ча (предмет посебног планског документа који се ради на 
основу Одлуке о изради измена и допуна планa детаљне 
регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 97/17)) до по-
стојеће ТС 35/10 kV „Винча”, површине око 20 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине.
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Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да На-
црт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планирану намену којом нису планирани будући развој-
ни пројекти одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за за-
штиту животне средине (бр. 501.3-126/2018-V-04 од 31. августа 
2018. године) утврдио је да предметни план детаљне регулације 
не представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлежe обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-43/18 од 7. септембра 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-133/2018 oд 13. септембра 2018. године), ЈКП „Зе-
ленило – Београд” (допис 24404/1 од 18. септембра 2018. 
године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис 
63237/1 од 14. септембра 2018. године) и Завод за заштиту 
природе Србије (допис 03 бр. 020-2536/2 oд 24. септембра 
2018. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14– 43/18, 24. септембра 2018. године
Заменик начелника Градске управе

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда», број 126/16), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕ-
ДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВОДОВА 110kV, РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА МРЕЖУ, ГРАД-

СКE ОПШТИНE ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за изградњу водо-
ва 110kv, ради прикључења постројења за управљање отпа-

дом у Винчи на мрежу, градскe општинe Палилула, Звездара 
и Гроцка (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја планa детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја планa де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Планa 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Булевар деспота Стефана 56, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 15 месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
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РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу во-
дова 110kv, ради прикључења постројења за управљање от-
падом у Винчи на мрежу, градскe општинe Палилула, Зве-
здара и Гроцка.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију планa детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине бр. 501.3-125/2018-V-04 од 31. августа 
2018. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлеже обавези израде стратешке проце-
не утицаја на животну средину, у смислу члану 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација Плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-44/18 од 7. септембра 
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-134/2018-V–04 oд 13. септембра 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 63238/1 oд 
14. септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, (до-
пис бр. 24410/1 oд 18. септембра 2018. године) и Завод зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 020-2535/2 од 24. септембра 
2018. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-44/18, 24. септембра 2018. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈ-
СКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД И ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за линијски 
парк – Београд, Градске општине Стари град и Палилула (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и 
друга питања и проблеми заштите животне средине у скла-
ду са критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја Планa детаљне регулације на животну средину, а узи-
мајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја планa де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Планa 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.
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Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 месеца од дана 
доношења Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 50. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације за линијски 
парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију планa детаљне регулације, планиране намене, чи-
њеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
бр. 501.3-136/2017-V-04 од 11. септембра 2018. године, утврдио 
је да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација Измена 
и допуна плана не може имати негативан утицај на живот-
ну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-45/18 од 19. септембра 
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-145/2018-V–04 oд 21. септембра 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 65591/1 oд 

21. септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, (до-
пис бр. 24930/1 oд 24. септембра 2018. године) и Завод зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 020-2733/2 од 24. септембра 
2018. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-45/18, 24. септембра 2018. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда», број 126/16), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТ-
СКОГ КОМПЛЕКСА „ПАРТИЗАН”, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације спортског ком-
плекса „Партизан”, Градска општина Савски венац (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике планa детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја планa детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја планa де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
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и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног планa де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, Захумска 
34, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Фудбалски клуб „Партизан” из Београда, Хумска 1.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члан 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортског ком-
плекса „Партизан”, Градска општина Савски венац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог Решења, имајући у виду 
територију планa детаљне регулације, планиране намене, чи-
њеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
бр. 501.3-117/2018-V-04 од 14. септембра 2018. године, утврдио 
је да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација Плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-47/18 од 21. септембра 
2018. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-144/2018-V–04 oд 21. септембра 2018. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 65536/1 o д 
21. септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, (до-
пис бр. 24907/1 oд 21. септембра 2018. године) и Завод зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 020-2732/2 од 24. септембра 
2018. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-47/18, 24. септембра 2018. године.

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

На основу члана 69. Закона о адвокатури (,,Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 24/12 – УС) и члана 23. Статута Адвокат-
ске коморе Београда (,,Службени лист Града Београда”, број 93/16 и ,, Службени гласник РС”, број 30/17), Управни одбор 
Адвокатске коморе Београда, на 18. седници одржаној 25. септембра 2018. године, једногласно је донео

ОДЛУКУ

Поништава се одлука бр. 3929/2018 o сазивању изборне скупштине Адвокатске коморе Београда за 4. новембар 2018. 
године у центру „Сава”, коју је 6. септембра 2018. године, донео нелегално изабрани Управни одбор Адвокатске коморе 
Београда на 45. седници, којом је председавао нелегално изабрани председник адвокат Југослав Тинтор.
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О б р а з л оже њ е
Како је одлука бр. 3929/2018 од 6. септембра 2018. године донета од стране нелегално изабраних органа АКБ то је Управ-

ни одбор Адвокатске коморе Београда поништава, применом одредби члана 69. Закона о адвокатури и члана 23. Статута 
Адвокатске коморе Београда.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку доставити свим адвокатским коморама, судовима, тужилаштвима и другим државним органима, објавити је у 

„Сужбеном листу Града Београда”. 

Управни одбор Адвокатске коморе Београда
Број 400/2018, 25. септембра 2018. године

Председник Адвокатске коморе Београда 
Владимир М. Гајић, ср.

САДРЖАЈ

Страна

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, 
Градска општина Вождовац за део Блока 24A– – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
део блока између улица 16. октобра, Матице срп-
ске, Раблеове и Миријевски венац, Градска општина 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између Булевара деспота Стефана и улица: Цви-
јићева, Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, 
Градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради измена и допуна Плана де-
таљне регулације за блокове између улица: Жичке, 
Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, 
градске општине Врачар и Звездара, за део блока 
између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске и 
Дравске  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
део објеката система водоснабдевања са регио-
налног водовода Макиш – Младеновац за насеља: 
Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, 
Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске 
општине Гроцка и Сопот– – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације за ком-
плекс WEST 65, Градска општина Нови Београд  – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, 
Охридске и Булевара ослобођења, Градска општина 
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изради плана детаљне регулације за Је-
врејско гробље, Градска општина Палилула  – – – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације по-
дручја између улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Ку-
модрашка и СМТ-а, Градска општина Вождовац  – – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
ТС 110/35kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног 
вода 110 kV за повезивање планиране ТС на посто-
јећи надземни вод 110 kV (бр. 104/2) и реконструк-
цију постојећих надземних водова, градске општи-
не Сурчин и Нови Београд– – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Винча” до по-
дручја санитарне депоније „Винча”, Градска општи-
на Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу водова 110 kV ради прикључења постро-
јења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, град-
ске општине Палилула, Звездара и Гроцка  – – – – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
линијски парк – Београд, градске општине Стари 
град и Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изради плана детаљне регулације 
спортског комплекса „Партизан”, Градска општина 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изради плана детаљне регулације ам-
бијенталне целине „Крунски венац” – блокови из-
међу улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Дра-
гомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска 
општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузе-
ћа за изградњу и обављање превоза путника метро-
ом и развој градске железнице у Београду  – – – – –  18

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног урбанистичког предузећа– – – – – – – –  21

Одлука о постављању осам скулптура Олге Је-
врић  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Одлука о прихватању Споразума градоначел-
ника за климу и енергију (Covenant of Mayors for 
Climate and Energy) – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о додели назива улици на територији 
Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о разрешењу два заменика члана Град-
ске изборне комисије– – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о именовању два заменика члана Град-
ске изборне комисије– – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о измени Решења о образовању Комисије 
за координацију инспекцијског надзора над посло-
вима из изворне надлежности Града Београда– – – –  23

Решење о разрешењу директора Позоришта на 
Теразијама– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта на Теразијама  – – – – – – – – – – –  23

Решење о разрешењу директора Југословенског 
драмског позоришта  – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Југословенског драмског позоришта  – – – – –  24

Решење о разрешењу директора Позоришта 
„Звездара театар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24
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Страна

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта „Звездара театар”  – – – – – – – – –  24

Решење о разрешењу директора Позоришта 
Атеље 212  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта Атеље 212  – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о разрешењу директора Београдског 
драмског позоришта  – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Београдског драмског позоришта  – – – – – – –  25

Решење о разрешењу директора Малог позори-
шта „Душко Радовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Малог позоришта „Душко Радовић”  – – – – –  25

Решење о разрешењу директора Омладинског 
позоришта „Дадов”, Београд – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд  – – – 26

Решење о разрешењу директора Битеф театра – – 26
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Битеф театра  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о разрешењу директора Историјског ар-

хива Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Историјског архива Београда  – – – – – – – – –  27
Решење о разрешењу директора Музеја Николе 

Тесле – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Музеја Николе Тесле  – – – – – – – – – – – – – –  27
Решење о разрешењу директора Куће легата  – –  27
Решење о именовању вршоца дужности дирек-

тора Куће легата  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27
Решење о разрешењу директора Продајне гале-

рије „Београд”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Продајне галерије „Београд” – – – – – – – – – –  28
Решење о утврђивању престанка мандата дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Београд – пут”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Београд – пут” Београд – – – – – – –  28

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и 
паркиралишта „Паркинг сервис” Београд  – – – – –  29

Решење о именовању директора Јавног кому-
налног предузећа за јавне гараже и паркиралишта 
„Паркинг сервис” Београд  – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о утврђивању престанка мандата ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске 
електране” Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске 
електране”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Погребне услу-
ге” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Погребне услуге” Београд  – – – – –  31

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градска чисто-
ћа”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Градска чистоћа” Београд  – – – – –  32

Страна

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа „Градске пијаце”, Београд – – – – – – – – – – – –  33

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Градске пијаце” Београд  – – – – – –  33

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Зеленило – Београд” Београд  – – –  34

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног предузећа „Градско 
стамбено”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Решење о именовању директора Јавног предузе-
ћа „Градско стамбено” Београд  – – – – – – – – – – –  36

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда”  – – – – – – – – – –  36

Решење о именовању директора Јавног предузе-
ћа „Дирекција за грађевинско земљиште и изград-
њу Београда” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – –  37

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветље-
ње” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  38

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Јавно осветљење” Београд – – – – –  38

 Решење о утврђивању престанка мандата ди-
ректора Јавног водопривредног предузећа „Београ-
дводе” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора ЈВП „Београдводе”  – – – – – – – – – – – – – – –  39

Решење о утврђивању престанка дужности ди-
ректора Установе физичке културе „Градски центар 
за физичку културу”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Установе физичке културе „Градски центар за 
физичку културу”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Решење о утврђивању престанка мандата директо-
ра Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”  – – –  39

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора ЈКП ГСП „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – –  40

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан тех-
нологије”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  40

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан тех-
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