
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 31. 
тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и 17/16 – Одлука УС) донела је 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНOГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАД-
СКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”, БЕО-

ГРАД, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 

1. Покреће се поступак избора директора Јавног кому-
налног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, 
Београд, чији је оснивач Град Београд.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 
за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач град Београд, на основу огласа о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Бео-
града”, најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије и на интернет-
-страници Градске управе Града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
јавни превоз и Секретаријат за информисање. 

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

Скупштина Града Београда
Број 02-214/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровође-
њу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Бео-
град, чији је оснивач Град Београд број 02-214/19-С од 16. 
маја 2019. године, Скупштина Града Београда оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНOГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД БЕОГРАД 

Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће 
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, Кнегиње 

Љубице број 29, Матични број: 07022662, ПИБ: 100049398. 
Претежна делатност јавног предузећа: 49.31 – градски и 
приградски копнени превоз путника.

Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно Београд „Београд”, Београд, на период 
од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да је по занимању дипломирани саобраћајни инже-
њер, дипломирани машински инжењер или дипломирани 
инжењер електротехнике;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Кнегиње Љубице 29.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.
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Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за јавни превоз, Улица 27. марта 43–45, Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град”, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама „Службени гласник 
РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад);

– диплома о стручној спреми, из области које су наведе-
не у условима под тачком 3.; 

– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 
или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти из ко-
јих се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова);

– исправе којима се доказује радно искуство на послови-
ма који су повезани са пословима јавног предузећа (потвр-
де или други акти из којих се доказује да лице има најмање 
три године радног искуства на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Србије да лице није осуђивано на казну затвора од најма-
ње шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

–  обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци од дана објављивања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровође-
ње конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је 
оснивач Град Београд, одбациће закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
су Љиљана Гарић Аризановић тел. 011/3309-790 и Станиша 
Драгељевић тел: 011/3309-776, сваког радног дана од 9.00 до 
13.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 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 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНOГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕ-
ТРООМ И РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРА-
ДУ „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ”, БЕОГРАД, ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

1. Покреће се поступак избора директора Јавног кому-
налног предузећа за изградњу и обављање превоза путни-
ка метроом и развојем градске железнице у Београду „Бео-
градски метро и воз”, Београд, чији је оснивач Град Београд.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 
за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о Јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
за изградњу и обављање превоза путника метроом и разво-
јем градске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, 
Београд.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Бео-
града”, најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије и на интернет-
-страници Градске управе Града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
јавни превоз и Секретаријат за информисање. 

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

Скупштина Града Београда
Број 02-215/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза 
путника метроом и развојем градске железнице у Београ-
ду „Београдски метро и воз”, Београд, чији је оснивач Град 
Београд број 02-215/19-С од 16. маја 2019. године, Скупшти-
на Града Београда оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНOГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБА-

ВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРООМ И РАЗВОЈЕМ 
ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ „БЕОГРАДСКИ 
МЕТРО И ВОЗ”, БЕОГРАД, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

БЕОГРАД 

Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће 
за изградњу и обављање превоза путника метроом и разво-
јем градске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, 
Београд, Светозара Марковића број 38-40. Матични број: 
21424650, ПИБ 111091167. Претежна делатност јавног пре-
дузећа: 49.31 – градски и приградски копнени превоз пут-
ника.
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Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа за 
за изградњу и обављање превоза путника метроом и разво-
јем градске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, 
Београд , на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Светозара Марковића број 38-40.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секре-
таријата за јавни превоз, Улица 27. марта 43–45, Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза 
путника метроом и развојем градске железнице у Београду 
„Београдски метро и воз”, Београд.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад);

– диплома о стручној спреми, 
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– исправе којима се доказује радно искуство на послови-
ма који су повезани са пословима јавног предузећа (потвр-
де или други акти из којих се доказује да лице има најмање 
три године радног искуства на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа);

- исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти из ко-
јих се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Србије да лице није осуђивано на казну затвора од најма-
ње шест месеци и да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

–  обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци од дана објављивања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровође-
ње конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је 
оснивач Град Београд, одбациће закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
су Љиљана Гарић Аризановић тел. 011/3309-790 и Станиша 
Драгељевић тел: 011/3309-776, сваког радног дана од 9.00 до 
13.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени лист Града 
Београда 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 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИН-
ФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

БЕОГРАД

1. Покреће се поступак избора директора Jавног кому-
налног предузећа „Инфостан технологије”, чији је оснивач 
Град Београд. 



Број 33 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. мај 2019.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 
за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа, чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јав-
ном конкурсу за избор директора Јавног комуналног пре-
дузећа „Инфостан технологије”.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Бео-
града”, најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије и на интернет-
-страници Градске управе Града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-217/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Ин-
фостан технологије” Београд број 02-217/19-С од 16. маја 
2019. године, Скупштина града Београда оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛО-

ГИЈЕ”
Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Ин-

фостан технологије”, Данијелова број 33, Матични број: 
07048971, ПИБ: 100383967. Предузеће обавља комуналну 
делатност обједињене обраде и наплате комуналних услуга. 

Претежна делатност предузећа је 63.11 Обрада података, 
хостинг и сл.

Комуналну делатност обједињене обраде и наплате кому-
налних услуга предузеће обавља као делатност од општег ин-
тереса, на подручју градских општина одређених актима гра-
да и носилац је искључивог права за обављање те делатности.

Радно место: Директор ЈКП „Инфостан технологије”, на 
период од четири године

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на руко-
водећим пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

1.  обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Београд, Данијелова број 33.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа, чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 
број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор ди-
ректора ЈКП „Инфостан тенологије”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад), не старије од шест ме-
сеци од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”;

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на руково-
дећим пословима који су повезани са пословима јавног пре-
дузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице 
има најмање три године радног искуства на руководећим 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење Министарства унутрашњих послова РС да 
лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци и да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;
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2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности

не старије од шест месеци од дана објављивања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011/715-7334 и 7298, сваког рад-
ног дана од 10.00 до 14.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 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 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕО-

ГРАД”, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 

1. Покреће се поступак избора директора јавног кому-
налног предузећа, чији је оснивач Град Београд, и то за:

– ЈП „Хиподром Београд”.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 

за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа, чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јав-
ном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Хипо-
дром Београд”.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Бео-
града”, најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије и на интернет-
-страници Градске управе Града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
спорт и омладину и Секретаријат за информисање. 

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

Скупштина Града Београда
Број 02-216/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Хи-
подром Београд”, број 02-216/19-С од 16. маја 2019. године 
Скупштина града Београда оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈП „Хиподром 
Београд”, Београд, Паштровићева број 2, Матични број 

07451792, ПИБ 100570427. Претежна делатност предузећа 
је: 81.30 – услуге уређења и одржавања околине.

Радно место: Директор ЈП „Хиподром Београд” на пери-
од од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

1.  обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Београд, Паштровићева 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секрета-
ријата за спорт и омладину, Краљице Марије 1, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП „Хипо-
дром Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 
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– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности

не старија од шест месеци од дана објављивања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Вукан Јовановић тел: 011/715-74-88, сваког радног дана 
од 9 до 15 часова.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16. 
маја 2019. године, на основу члана 34. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. За-
кона 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
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИ-

СИЈЕ

1. У Решењу о образовању Комисије за именовања ди-
ректора јавних предузећа, чији је оснивач Град Београд и 

именовању председника и чланова Комисије („Службени 
лист Града Београда”, број 67/18), врше се следеће измене:

– у тачки 5, у подтачки 3, уместо Марије Жижик, за чла-
на, именује се Марко Радаковић, дипл. правник.

2. У тачки 6. после алинеје 21, додаје се нова алинеја која 
гласи:

– проф. др Часлав Митровић, председник Надзорног од-
бора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање 
превоза путника метроом и развојем железнице у Београду 
„Београдски метро и воз”, Београд.”

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

Скупштина Града Београда
Број 020-213/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – Одлука УС) и члана 13. Одлуке о употре-
би имена, грба и заставе Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 37/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на употребу имена Града Београ-
да у пословном имену привредног друштва „BELGRADE 
АIRPORT d.o.o. Beograd”.

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

3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за 
привреду. 

Скупштина Града Београда
Број 3-306/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019.године, на основу члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – Одлука УС) и члана 18. Одлуке о Градском право-
бранилаштву Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 78/14, 2/15, 114/16 и 103/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Престаје функција заменику градског правобраниоца 
града Београда Јелени Штета, дипл. правнику, због подно-
шења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-315/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др за-
кон 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 ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНО-
СТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Утврђује се да је Петру Андријашевићу, мастер мена-
џеру европског бизниса и маркетинга, престао мандат ди-
ректора Јавног предузећа за обављање делатности од оп-
штег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, због 
истека периода на који је именован.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-248/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. 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 пре-
дузећима („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 ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Именује се Петар Андријашевић, мастер менаџер 
европског бизниса и маркетинга, за директора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за Град 
Београд „Београдска тврђава”, 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 јавног предузећа 
за обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Београдска тврђава”, чији је оснивач Град Београд, број 02-
139/19-С од 4. марта 2019. године. Дана 8. марта 2019. годи-
не у дневним новинама „Вечерње новости”, 4. марта 2019. 
године у „Службеном листу Града Београда”, на интернет 
страници Скупштине Града Београда и 8. марта 2019. годи-
не у „Службеном гласнику РС”, број 15/19, објављен је Оглас 

о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Београдска тврђава”. Рок за достављање пријава био је 8. 
април 2019. 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 
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку уви-
дом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим раз-
говором са кандидатима који испуњавају услове утврђене 
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу-
жбени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеном јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈП „Београдска тврђава” пристигле су две пријаве. 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа, чији је оснивач Град Београд, утврдила је да 
су све пристигле пријаве благовремене. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени 
уз пријаву, на седници Комисије одржаној дана 15. априла 
2019. године, Комисија је констатовала да је пријава подне-
та од стране једног кандидата по Конкурсу за избор дирек-
тора за ЈП „Београдска тврђава”, непотпуна, јер кандидат 
није доставио пријаву на начин прописан јавним конкур-
сом, који дефинише да се пријава са доказима о испуњено-
сти услова подноси у запечаћеној коверти за Комисију за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
чији је оснивач Град Београд, преко Секретаријата за кому-
налне и стамбене послове, Краљице Марије бр. 1/XIII, Бео-
град, (Писарница Секретаријата за комуналне и стамбене 
послове) са назнаком: За јавни конкурс за избор директора 
Јавног предузећа за обављање делатности од општег инте-
реса за Град Београд „Београдска тврђава”. Кандидат није 
доставио исправну документацију тј. пријава не садржи све 
потребне доказе да би по њој могло да се поступа и прило-
жене исправе су неоверене фотокопије, супротно тексту 
јавног конкурса, да се сви докази прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији, те је на основу овлашћења из члана 
37. став 4. Закона о јавним предузећима, Комисија пријаву 
кандидата оценила као непотпуну и одбацила закључком.

Комисија је саставила Списак од једног кандидата који 
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала 
за 24. април 2019. 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 састави-
ла ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом ис-
пунио мерила за избор директора ЈП „Београдска тврђава” 
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 Петар Андријашевић 2,275

Комисија је констатовала да је просечна оцена пропор-
ционална и сагласна резултату испуњених мерила за избор 
директора јавног предузећа, односно показаним знањима и 
вештинама кандидата у изборном поступку.



Број 33 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. мај 2019.

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-
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 гласник 
РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса Скуп-
штина Града Београда доноси 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 покре-

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

Скупштина Града Београда
Број 111-249/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др за-
кон 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 ВОДОПРИВРЕД-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”, БЕОГРАД

1. Утврђује се да је Ненаду Ђинђићу, дипл. инжењер по-
љопривреде за водопривредне мелиорације, престао мандат 
вршиоца дужности директора Јавног водопривредног пре-
дузећа „Београдводе” Београд, због подношења оставке за-
кључно са 16. маја 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-250/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члaна 52. Закона о јавним предузе-
ћима („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 Београда”, 
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 Дејан Ковачевић, дипломирани економи-
ста, за вршиоца дужности директора ЈВП „Београдводе”, на 
период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-251/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. 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 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 Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦУ 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА 

ЦИГАНЛИЈА”

1. Утврђује се престанак мандата вршиоцу дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Ада Циганлија” Роберту Ђукићу, 
дипл. економисти, због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-252/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. 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 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 ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИГАНЛИЈА”

1. Именује се Роберт Ђукић, дипл.економиста, за врши-
оца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”, 
на период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-253/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16. 
маја 2019. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 8. Одлуке о 
оснивању Апотеке „Београд” („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”

1. Разрешава се дужности вршиоца дужности директо-
ра Апотеке „Београд”, са 21. јуном 2019. године, маг. фарм. 
спец. Јасминка Бјелетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-243/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 8. Одлуке о оснива-
њу Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности директора Апотеке 
„Београд”, на период од шест месеци, са 22. јуном 2019. го-
дине, маг. фарм. спец. Јасминка Бјелетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-244/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда�, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 8. Одлуке о оснива-
њу Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 

ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”

1. Разрешава се дужности вршиоца дужности замени-
ка директора Апотеке „Београд”, са 21. јуном 2019. године, 
Драган Тодоровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-245/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 8. Одлуке о оснива-
њу Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 

ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности заменика директора 
Апотеке „Београд”, на период од шест месеци, са 22. јуном 
2019. године, Драган Тодоровић, дипломирани економиста.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-246/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 -исправка), чла-
на 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Разрешава се Ненад Драговић дужности вршиоца ду-
жности директора Дома омладине Београда, са 26. јуном 
2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-233/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 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 ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Именује се Ненад Драговић, струковни менаџер, за 
вршиоца дужности директора Дома омладине Београда, 
најдуже једну годину, почев од 27. јуна 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-234/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној дана 
16. маја 2019. године, а на основу члана 12. став 1. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и 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 ЦЕНТРА ДЕЧИЈИХ ЛЕ-
ТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Именује се Тања Сантрач, мастер професор српског 
језика, културе и књижевности на место директора Центра 
дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда на пе-
риод од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-247/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА

1. Разрешава се Дамир Хандановић дужности вршиоца 
дужности директора Центра београдских фестивала, са 29. 
јуном 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-237/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени 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 ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА

1. Именује се Дамир Хандановић, мастер правник, за вр-
шиоца дужности директора Центра београдских фестива-
ла, најдуже једну годину, почев од 30. јуна 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-238/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА „ПУЖ”

1. Разрешава се Ђоко Булајић дужности вршиоца ду-
жности директора Позоришта „Пуж”, са 26. јуном 2019. го-
дине.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-235/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 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 „ПУЖ”

1. Именује се Ђоко Булајић, дипломирани менаџер, за 
вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”, најдуже 
једну годину, почев од 27. јуна 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-236/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Разрешава се Слободан Ћустић дужности вршиоца 
дужности директора Београдског драмског позоришта.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-239/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 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 Југ Радивојевић, дипломирани редитељ, за 
вршиоца дужности директора Београдског драмског позо-
ришта, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-240/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА”

1. Разрешава се Игор Бојовић, дужности вршиоца ду-
жности директора Позоришта „Бошко Буха”.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-241/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „БОШКО 

БУХА”

1. Именује се Игор Бојовић, драмски писац, за директо-
ра Позоришта „Бошко Буха”, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-242/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одражној 16. 
маја 2019. године, на основу члана 74. став 4. Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – Одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛ-
НОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА БЕО-

ГРАДА 2011–2020, ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Локалног плана 
управљања отпадом Града Београда 2011–2020, за 2018. го-
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дину, Секретаријата за заштиту животне средине број V-06-
501.9-52/19 од 4. априла 2019. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 501-229/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”, БЕО-

ГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд, Марули-
ћева 8, представник родитеља, Владимир Јеротијевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-274/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Рудовци”, Лазаревац, Душана Петровића 
Шана 4, представник јединице локалне самоуправе, на лич-
ни захтев, Горан Перишић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-276/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Филип Кљајић Фића”, Београд, Николаја 
Гогоља 40, представник родитеља, на лични захтев, Предраг 
Турина. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-278/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Живојин Перић”, Стублине, Обреновац, 
Ваљевски пут бб, представник запослених, Вера Митровић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-280/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, 
представник родитеља, на лични захтев, Милена Роган. 
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-282/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ДР АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Др Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лу-
мумбе 5, представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев, Марија Ђукић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-284/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ГИМНА-

ЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гимна-
зије у Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6, представник једини-
це локалне самоуправе, на лични захтев, Немања Ивановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-286/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе „Змај”, Нови Београд, Омладинских бригада 

25, представник јединице локалне самоуправе, на лични за-
хтев, Жељко Крунић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-288/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Свети Сава”, Лазаревац, Велики Црљени, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Милован Кужет. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-290/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 УГО-

СТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Уго-
ститељско-туристичке школе, Београд, Југ Богданова 28, 
представник родитеља, на лични захтев, Татијана Нешић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-292/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе, Београд, Железник, Југословенска 4, пред-
ставник родитеља, Милош Лукић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-294/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, Бранка Ради-
чевића 27а, представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев, Мирко Ковачевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-296/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, пред-
ставник запослених, на лични захтев, Ивана Урошевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-299/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Веселин Маслеша”, Београд, Кумодрашка 
72, представник запослених, Слађана Матијашевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-301/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 62, 
представник родитеља, на лични захтев, Драгана Митровић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-303/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 РИСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Ристић”, Борча, Београд, Беле Бартока 48а, на вре-
ме од четири године, почев од 15. јуна 2019. године, и то:

1) Андријана Шикл Ерски,
2) Весна Марковић,
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3) Александра Јовановић,
4) Марија Стевановић,
5) Јелица Драгичевић,
6) Слађана Тошић,
7) Дејан Павловић,
8) Варадинка Журкић,
9) Немања Антовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-272/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ћирило и Методије”, Београд, Учитељска 60, на време од 
четири године, почев од 15. јуна 2019. године, и то:

1) Радмила Кастратовић,
2) Невена Лазаревић,
3) Светлана Мичевски,
4) Ана Анић,
5) Драгиша Пауковић,
6) Снежана Петруновић,
7) Милисав Вуковић,
8) Богдан Бановић,
9) Соња Голијанин.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-273/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”, БЕО-

ГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд, Марулићева 8, 
представник родитеља, Зорица Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-275/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Рудовци”, Лазаревац, Душана Петровића Шана 4, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Александар Симић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-277/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Филип Кљајић Фића”, Београд, Николаја Гогоља 40, пред-
ставник родитеља, Катарина Пиљановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-279/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Живојин Перић”, Стублине, Обреновац, Ваљевски 
бб, представник запослених, Љубица Милутиновић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-281/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бранко Ћопић”, Београд, Видиковачки венац 73, представ-
ник родитеља, Дејан Васиљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-283/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ДР АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Др Арчибалд Рајс”, Београд, Патриса Лумумбе 5, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Милица Братић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-285/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ГИМ-

НАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

I. Именује се за члана Школског одбора Гимназије у Ла-
заревцу, Доситеја Обрадовића 6, представник јединице ло-
калне самоуправе, Ђорђе Максимовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-287/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе 
„Змај”, Нови Београд, Омладинских бригада 25, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Јасмина Лазић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-289/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава”, Лазаревац, Велики Црљени, представник је-
динице локалне самоуправе, Саша Костић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-291/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 УГО-

СТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Угоститељско-
-туристичке школе, Београд, Југ Богданова 28, представник 
родитеља, Олгица Бановић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-293/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе, 
Београд, Железник, Југословенска 4, представник родитеља, 
Зорица Јеличић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-295/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Марко Тајчевић”, Лазаревац, Бранка Радичевића 27а, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Иван Маринковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-297/19-, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ХЕ-
МИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Хемијско-пре-
храмбене технолошке школе, Београд, Љешка 82, на време 
од четири године, и то:

1) Сања Николин,
2) Миодраг Стојилковић,

3) Весна Ковачевић,
4) Зоран Видаковић,
5) Бранислав Николовски,
6) Ксенија Стојичић,
7) Чедомир Софтић,
8) Мирољуб Васић,
9) Олгица Мартиновић Пејчић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-298/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, представник 
запослених, Никола Медић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-300/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Веселин Маслеша”, Београд, Кумодрашка 72, пред-
ставник запослених, Милан Ракас.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-302/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Милан Ракић”, Нови Београд, Војвођанска 62, представник 
родитеља, Маја Станишић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-304/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 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 ТРЕ-

ЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Треће бео-
градске гимназије, Београд, Његошева 15, на време од чети-
ри године, и то:

1) Анкица Радојчић,
2) Милена Деспотовић,
3) Владан Грчић,
4) Александра Косановић Стрижак,
5) Др Горан Бојовић,
6) Весна Радојевић,
7) Милан Лучић,
8) Владимир Цвијовић,
9) Иван Ракоњац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-305/19-С, 16. маја 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја 
2019. 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 чл. 5. и 27. Одлуке о заштитнику гра-
ђана („Службени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 и 
29/15), донела је

ЗА КЉУЧА К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај о раду заштитника грађана за 2018. 
годину.

2. Извештај објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-226/19-С, 16. маја 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу чл. 5. и 27. Одлуке о заштитнику грађана 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 и 29/15) 
подносим Скупштини Града Београда

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. УВОД 

Годишњи извештај о раду заштитника грађана, који се 
подноси Скупштини Града Београда сагласно чл. 5. и 27. 
Одлуке о заштитнику грађана („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 34/09, 41/09 , 41/10 и 29/15), јесте приказ стања 
о поштовању људских права и слобода и садржи податке о 
активности институције у контроли рада управе и јавних 
служби и унапређења људских права.

Институција је успостављена ради заштите индивиду-
алних и колективних права и интереса грађана и контроле 
рада Градске управе, Градског правобранилаштва и јавних 
служби, чији је основач Град Београд. Истовремено омбуд-
сман ради и на унапређењу људских права и промоцији до-
бре управе и владавине права.

При изради овог извештаја примењена је иста методо-
логија као и у претходним извештајима, те се садржински 
односи на опште податке о раду, на методологију рада са 
статистичким приказом предмета који су били у раду, као 
и на препоруке, саопштења и мере за отклањање пропуста 
које је Заштитник грађана наложио. 

При сачињавању, коришћени су следећи извори: при-
тужбе грађана, разговори са грађанима и извештаји надле-
жних органа. Показатељи до којих је заштитник на основу 
ових извора дошао, указују на одређене потешкоће грађана 
у остваривању права која им припадају.

Заштитник грађана је наставио, на основу претходних 
запажања и препорука и испитивања потреба и мишљења 
грађана, изнетих у претходном извештају, реализацију ре-
шавања конкретних потреба грађана.

Институција се у извештајном периоду посветила ре-
шавању случајева кршења   и угрожавања људских права 
од стране управе и јавних служби, настојећи да у складу са 
Одлуком о заштитнику грађана промовише људска права, 
добру управу и владавину права. 

Истовремено извештај садржи препоруке, иницијативе 
и мишљења које су упућене надлежним органима у циљу 
унапређења и заштите права и интереса грађана.

У складу са концептом институције омбудсмана За-
штитник грађана је користио право да саопштењима утиче 
на понашање грађана у одређеним друштвеним ситуација-
ма како би превентивним деловањем спречио теже повреде 
прописа и евентуалну штету. 

У извештајном периоду, првенствено је посвећена па-
жња пријему странака, те решавању притужби и иниција-
тива грађана, како писмених тако и усмених. Великом броју 
грађана била је потребна примарна правна помоћ, иако нису 
имали притужбе на поступање управе или јавних служби.

Велики број притужби Заштитнику, доказ су да органи 
односно субјекти контроле у складу са утврђеним прописи-
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ма које примењују, не могу увек сами да пруже успешну и 
адекватну заштиту грађанима.

Остварена је добра сарадња са заштитником грађана 
Републике Србије, локалним омбудсманима као и омбуд-
сманима градских општина. Уочена је и добра пракса поје-
диних градских општина које су током ранијих година кон-
ституисале своје службе заштитника грађана, те је и кроз 
интензивнију сарадњу са општинским и посебно републич-
ким заштитником грађана квалитет рада и градског омбуд-
смана подигнут на виши ниво.

Међународна сарадња се због економских околности 
није могла, као у претходним годинама, непосредно реали-
зовати путем организовања скупова и округлих столова.

Односи са медијима били су на коректном нивоу.
Заштитник је имао активну сарадњу са невладиним сек-

тором. 
У извештајном периоду заштитник је активност усме-

рио поред корективног деловања и на јачање сарадње и раз-
мену информација са управом и јавним службама.

II. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУЦИЈИ

2.1. Организациона структура

Одлуком о изменама и допунама одлуке о заштитнику 
грађана („Службени лист Града Београда”, број 29/15) утвр-
ђено је да Заштитник грађана има четири заменика.

Правилникoм о унутрашњем уређењу и систематизаци-
ји радних места заштитника грађана, број 110-682/17-ГВ од 
11. маја 2017. године, утврђен је број радних места. 

Наиме, поред заштитника грађана и четири заменика, у 
Стручној служби систематизовано је 10 радних места.

Правилник је усклађен са Законом о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локале самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број 21/16), Уредбом о критери-
јумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у Аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број 88/16), Уредбом о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места намештеника у 
Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („Службени гласник РС”, број 88/16). 

2.2. Финансијска средства за рад

Заштитник грађана је независна и самостална институ-
ција, чија се средства за рад обезбеђују у буџету Града Бео-
града.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2017. године, донела је Одлуку о буџета града Бео-
града за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 
95/17), према којој су предвиђена средства за потребе За-
штитника грађана износила 19.550.000,00 динара.

Због повећаног обима посла, Одлуком о ребалансу бу-
џета Града Београда за 2018. годину („Службени лист Града 
Београда”, бр. 64/18 и 92/18), предвиђена средства су увећа-
на за 850.000,00 динара.

Укупна средства за 2018. годину су износила 20.400.000,00 
динара од чега је утрошено 16.658.015,00 динара.

III. ОПШТЕ СТАЊЕ

Могућност да институција омбудсмана обавља своју 
функцију у одбрани људских права условљена је како по-
стојањем механизама којима се адекватно реагује на крше-

ње људских и грађанских права тако и постојањем система 
одговорности за поступке управе или јавних служби.

Критика од стране омбудсмана јесте у интересу и гра-
ђана и субјеката контроле којима је упућена, и усмерена је 
на ефикаснији рад администрације и подизање стандарда у 
поступању.

Омбудсман као институција уведен је у правни систем 
Града Београда Статутом из 2004. године.

Чланом 3. Одлуке о заштитнику грађана („Службени 
лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09, 41/10 и 29/15), За-
штитник грађана врши своју функцију на основу Устава, 
закона и других прописа и у свом раду придржава се начела 
правде и правичности. 

Усвајањем сета закона о локалној самоуправи у Скуп-
штини Србије, Београд је добио Закон о главном граду. 
Нове надлежности, неке преузете од Републике, имовина, 
водопривредне делатности, ватрогасна служба, изградња и 
одржавање путева, улагање у саобраћајну инфраструктуру, 
оснивање комуналне полиције, значајно је повећало улогу 
градске управе и јавних предузећа.

Такође, у складу са Статутом Града Београда којим се ре-
гулишу односи између града и градских општина, јасно је да 
је надлежност од оснивања до данас проширена, а самим тим 
и поље контроле Заштитника грађана посебно у делу контро-
ле на који начин Градска управа Града Београда ради и функ-
ционише, односно како је организована у обављању послова.

У току 2018. године институција Заштитника настојала 
је да што ефикасније и непосредније решава како колектив-
не тако и појединачне проблеме грађана који су се обратили 
овој институцији. 

У приказу који се односи на методологију и поступање 
објашњено је конкретно и информативно како је у овом из-
вештајном периоду рађено. 

IV. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Улога омбудсмана, као корективног органа у поступању 
јавне управе постаје значајна, само уколико су одлуке и на-
чин поступања тог органа потпуно правно утемељене. При 
томе, заштитник грађана није и не сме да буде орган који ће 
пресуђивати или заузети улогу судског органа. 

Дебирократизован приступ, и то што je заштитник гра-
ђана свакодневно доступан грађанима, било телефонски 
или усменим путем, омогућава ефикасно правно поступање.

Поред редовних поступака, који се воде на начин пред-
виђен Одлуком о Заштитнику грађана, и у овом извештај-
ном периоду настављена је пракса да служба заштитника 
грађана буде доступна грађанима и за правне проблеме који 
нису у надлежности заштитника грађана. 

С обзиром на број грађана који траже помоћ од заштит-
ника грађана ван надлежности овог органа, приметно је да 
нашем правном систему недостаје адекватан систем бес-
платне правне помоћи. 

Омбудсман нема овлашћење да заступа странку или да 
уместо ње сачини адекватан поднесак у неком од законом 
предвиђених поступака. Заштитник грађанима, међутим, и 
у тим случајевима даје право објашњење за своје поступа-
ње, а затим и сходно одлуци, упућује странку на адекватан 
поступак или на надлежни орган.

С обзиром на то да омбудсман не доноси правно обаве-
зујуће одлуке, односно да не може да мења или поништа-
ва одлуке управних или јавних служби, овај орган је своју 
активност усмерио на јачање сарадње са управом и јавним 
службама. Деловање омбудсмана и сама чињеница његовог 
постојања ипак имају и велики психолошки ефекат, јер је 
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управа свесна да постоји независни контролор њеног рада, 
па настоји да не постане предмет његове критике. Заштит-
ник грађана ће у наредном периоду покушати да у сарадњи 
са надлежним градским службама утврди и системске недо-
статке и да дефинише проблеме који настају услед недостат-
ка у општим актима за чије је доношење надлежна Скуп-
штина града, а у смислу побољшања процедура у заштити 
права грађана. 

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИМА СА СТАТИСТИЧ-
КИМ ПОДАЦИМА

5.1. Укупан број притужби у раду

Од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, институција 
Заштитника грађана примила је 754 притужбе. 

Заштитнику грађана, грађани су се обраћали најчешће 
појединачно, али и као групе грађана (преко скупштине 
станара).

ТАБЕЛА 1
ПРИТУЖБЕ (Укупно)
Примљене у 2017. години 747
Примљене у 2018. години 754

5.2. Примљени грађани у институцији 

У току 2018. године у институцији заштитника грађана 
примљено је око 2.800 грађана, а телефоном се институцији 
обратило око 3.300 грађана.

ТАБЕЛА 2
Број примљених странака 2800
Број телефонских позива 3300
Број писмених притужби 754

5.3. Субјекти који нису у надлежности Заштитника гра-
ђана

НАЗИВ Број предмета
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 1
Министарство унутрашњих послова 9
Радни односи 12
Судови 13
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, РГЗЗО 6
Републички геодетски завод 15
Републичка јавна предузећа 18
Јавни извршитељи 5
Правни савети 93
УКУПНО: 172

Заштитнику грађана Града Београда су, као и у претход-
ним извештајним периодима, достављане притужбе везане 
за институције које нису субјекти контроле заштитника. 
Треба нагласити да су, без обзира на природу притужбе, 
грађани добијали релевантне информације на који начин и 
којим путем могу заштитити своја права, док је на писане 
поднеске у сваком појединачном случају достављан одговор 
притужиоцима. Навећи број притужби се односио на трго-
винске ланце, услужне делатности мобилних оператера и 
њихове цене, неисправне уређаје у гаранцији, дакле приме-
ну Закона о заштити потрошача, где су притужиоци упући-
вани на надлежно министарство.

Заштитнку грађана су се обратили грађани затраживши 
правну помоћ у вези са уписом деце у вртић, злоупотребе 
личних података, одбијања рекламација, проблемима са ми-
грантима, поделе имовине након развода, дискриминације, 
савета у вези проблема са скупштином станара, рехабили-
тације страдалих у рату, судских поступака који се воде, 
проблемима са издавањем личне карте, поделом наследства 
и помоћи око писања жалбе на пресуду. Део притужби гра-
ђана односио се и на непоштовање Закона о раду од стране 
послодаваца, конкретно неисплаћивање породиљског бо-
ловања, мобинга од стране послодаваца, нередовне испла-
те плата и доприноса, одуговлачење радног спора од стране 
послодавца и непризнавање повреда на раду запослених. 
Грађани су у овим случајевима упућивани да се обрате Ин-
спекцији рада и заштитнику грађана Републике Србије.

Као што се може видети притужбе су постојале на рад 
Електропривреде Србије – углавном везано за висину рачу-
на, цену услуга „Телекома”, права из радног односа, приту-
жбе на рад судова, као и јавних извршитеља.

Грађани су упућивани да се обрате надлежним мини-
старствима, одређеним организационим јединицама, на-
длежним републичким институцијама, као и заштитнику 
грађана Републике Србије.

5.4. Субјекти контроле Заштитника грађана

НАЗИВ Број 
Секретаријат за саобраћај 17
Секретаријат за јавни превоз 20
Секретаријат за образовање и дечју заштиту 16
Секретаријат за социјалну заштиту 33
Секретаријат за јавне приходе 11
Секретаријат за послове легализације објеката 24
Секретаријат за здравство 8
Секретаријат за управу 3
Секретаријат за заштиту животне средине 2
Секретаријат за инспекцијске послове 59
Секретаријат за комуналне и стамбене послове 15
Секретаријат за имовинске и правне послове 33
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 6
Секретаријат за послове комуналне полиције 11
Сек за посл одбране 2
Секретаријат за привреду 1
ЈКП „Инфостан технологије'' 49
ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈП „Београд воде” 45
ЈКП „Паркинг сервис” 22
ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда'' 2
ЈП „Градско стамбено” 43
ЈКП „Београдске електране” 9
ЈКП „Погребне услуге” 6
ЈКП „Градска чистоћа” 13
ЈКП „Градско зеленило” 1
ЈКП ''Градско саобраћајно предузеће'' 8
ЈКП „Београд пут” 10



16. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 33 – 21

НАЗИВ Број 
ЈКП „Градске пијаце” 3
СП ''Ласта'' 1
ЈП Ветерина Београд 2
ЈП Јавна расвета 5
Еко Гроцка 2
ЈКП Обреновац 2
ЈКП Сопот 1
Архив града Београда 1
Градске општине 31
Правни савети, информације, иницијативе, извештаји 65
УКУПНО: 582

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА  17 
Саобраћајна сигнализација 7
Оштећења тротоара и коловозних трака 4
Неуређенa аутобускa стајалишта у приградским насељима 4
Заузеће јавних површина 2
консултације и правни савети 10

Притужбе због неасфалтиране улице, недостатка сема-
фора и обележавања пешачког прелаза илуструју пробле-

ме са којима су се грађани сретали у извештајном периоду 
а који се односе на функционисање учесника у саобраћају 
у условима без саобраћајне сигнализације и недостатка пе-
шачких тротоара. У свим случајевима заштитник грађана је 
писаним путем обавештавао секретаријат у циљу налажења 
адекватног решења за притужиоце. Пример ГО Чукарица је 
једно од решења – општина ће кроз мале радове извести пе-
шачку стазу, како би док се проблем не буде трајно решио, 
грађани могли да прилазе својим кућама.

Као и у прошлом периоду и даље постоје проблеми 
оштећења тротоара и коловозних трака, па су грађани у 
појединим случајевима наводили да су ова оштећења узро-
ковала разне повреде, што је резултирало и захтевима за 
накнаду штете, такође ту су и протужбе на неуређеност ау-
тобуских стајалишта и њихова оштећења, ко и заузеће сао-
браћајних јавних површина о којима се стара Секретаријат 
за саобраћај.

Правни савети су се односили и на поступак који грађа-
ни треба да прођу пре обраћања заштитнику, тачније да се 
прво обрате Секретаријату за саобраћај.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 20
померање реда вожње аутобуса на појединим линијама 8
понашање Бус Плус контролора и остваривање права на БУС Плус кар-
тицу 7

непоштовање редовних полазака аутобуса на појединим линијама 5
консултације и правни савети 5

На основу свеобухватних снимања које врши Саобра-
ћајни факултет Универзитета у Београду и доставља Се-
кретаријату за јавни превоз, утврђују се потребе за бројем 
возила на одређеним линијама јавног превоза. Грађани се 
обраћају најчешће када поласци нису у складу са њиховим 
потребама – када су велики размаци у поласцима или ако се 
не уклапају са завршетком радног времена, нарочито када је 
реч о приградским насељима. Слично је и када су у питању 
нередовни поласци аутобуса на појединим линијама, али та 
одступања су углавном везана за одређене акциденте, недо-
статак возача или неисправност возила па се не могу подве-
сти под правило.

Што се тиче понашања контролора у јавном превозу, 
свака непримерена и непрофесионална понашања су реги-
стрована и контролори и путници су имали прилику да се 
суоче и ситуација разреши било кажњавањем контролора, 
било доказивањем да нема основа за дисциплинско кажња-
вање.

Притужбе везане за остваривање права на „бус плус” 
картице, окончане су детаљним изјашњењем секретарија-
та о нормативном оквиру из ове области као и конкретним 
поступком да грађанин своје право оствари.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗА-
ШТИТУ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 16
немогућност уписа деце у вртић 11
услови за рад у школама и вршњачко насиље 3
утврђивање месечне накнаде 2
Консултације и правни савети 3

Чест проблем код уписа деце у предшколске установе је 
попуњеност капацитета као и немогућност да се родитељи-
ма изађе у сусрет уписивањем деце у предшколску установу 
која је најближа месту становања. Честа су питања, у кон-
сулатативном делу рада заштитника везано за утврђивање 
месечне накнаде за услуге предшколске установе,нарочито 
када дете не долази било због болести или годишњег од-
мора родитеља. Такође ту су и појединачни случајеви вр-
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шњачког насиља где при Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја постоји специјализован сектор који се 
тиме бави па је заштитник грађана упутио родитеље на ми-
нистарство, али и на органе школе, као и стручни тим при 
самој школи коју дете похађа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 33
остваривање права на новчану социјалну помоћ 18 
вођење поступака из надлежности центара за социјални рад 15
консултације и правни савети 10

Заштитник грађана је, у извештајном периоду, остварио 
добру сарадњу са Секретаријатом за социјалну заштиту као 
и Градским центром за социјални рад. У већини случајева 
када су се притужиоци обраћали ради остваривања права 
на новчану социјалну помоћ, њихови захтеви су решавани у 
складу са позитивном правном праксом. У предметима који 
су били у делокругу центара за социјални рад, достављана 
су стручна мишљења и прегледом и аналзом истих, заштит-
ник је утврдио да није било места поступању заштитника.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 11
висина пореза на имовину 9
дуг по основу локалне комуналне таксе за држање кућних животиња 2
консултације и правни савети 2

Већина притужби се односила на начин обрачуна пореза 
на имовину и категоризацију објеката. Није било места по-
ступању заштитника јер је обрачун рађен у складу са про-
писима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕ-
КАТА 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 24
трајање и достава докумената у поступку легализације 18
недовољна сарадња са РГЗ-ом у циљу лакшег и бржег прибављања по-
требне документације 6

Притужбе су се односиле на: озакоњење изведених ра-
дова, неблаговременог информисања о потребној докумен-
тацији, уверења о покренутом поступку озакоњења објекта, 
спорост у одлучивању, недовољна ажурност Републичког 
геодетског завода и сл. На захтев заштитника грађна се-
кретаријат се изјаснио на сваку појединачну притужбу и 
поступајући по притужбама, Секретаријат за послове лега-
лизације објеката се изјаснио у сваком конкретном поступ-
ку, и доставио документацију грађанима, као и надлежним 
органима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 8
процедуре и чекања у домовима здравља 8

Грађани су се обраћали због дугог чекања на преглед, 
немогућности заказивања специјалистичких прегледа у 
одређеном року, на нељубазност здравствених радника. 
У оквиру консулатација на притужбе рада самих лекара 
и притужбе на њихову стручност, заштитник је подучио 
странке да за тај део морају контактирати Лекарску комору 
и друга стручна тела. Што се тиче рада самих домова здра-
вља, странке су упућиване да се обрате Канцеларији за за-
штиту права пацијената Града Београда.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 3
рад одсека за лична стања грађана 3

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда 1. 
јануара 2010. године, на основу члана 6. Закона о матичним 
књигама („Службени гласник РС”, број 20/09), преузео по-
слове матичних књига и решавање у првостепеном управ-
ном поступку у области матичних књига као и запослене 
матичаре-заменике матичара на територији града Београда. 
Ова промена је омогућила грађанима града Београда лакше 
добијање личних докумената, као и повезаност база подата-
ка из свих градских општина. 

Остварена је квалитетна сарадња са овим секретарија-
том посебно у случајевима у области инспекцијског надзора 
у случајевима када заштитник грађана упути подносиоца 
притужбе да у контроли рада органа управе искористи мо-
гућност да се обрати овом органу. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 2
утицај буке на животну средину и извор нејонизујућег зарачења телефоније 2

Секретаријат је, на основу притужбе и писаног захтева 
заштитника, утврдио да мобилни оператер за коришћење ре-
конструисане базне станице нема извештај о испитивању не-
јонизујућег електромагнетног зрачења од посебног интереса, 
као и да не поседује решење надлежног министарства о испу-
њености услова за коришћење нејонизујућих зрачења од по-
себног интереса, те је донео решење којим је наредио мобил-
ном оператеру да отклони ове недостатке у року од 30 дана.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 59
комунално инспекцијски надзор 37
бука из угоститељских објеката и стамбених зграда 22
консултације и правни савети 10

Неки од проблема са којима се суочавају грађани и који 
спадају у делокруг Секретаријата та инспекцијске послове су: 
проблем са извођачем радова који гради три зграде на зајед-
ничкој парцели, због чега је дошло до пуцања фасаде на згра-
ди, притужба на рад Секретаријата за инспекцијске послове 
Града Београда – Сектора за заштиту животне средине и ин-
спекцијски водни надзор због недоношења решења о мере-
њу нивоа буке која долази од кафића у непосредној близини 
стана, као и постављање базне станице мобилног оператера 
без извештаја о испитивању нејонизујућег електромагнет-
ног зрачења. Већина притужби се односила на угрожавање 
објеката градњом приватних инвеститора у већини градских 
општина, захтеви за мерење штетних емисија гасова, мерење 
нивоа буке, уклањање одређених објеката и сл.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПО-
СЛОВЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 15
Проблеми у стамбеним објектима 15

Притужбе су се односиле на реализацију поправки лиф-
това, отклањање штетних последица невремена у зградама, 
као и поправке равних кровова зграда и других послова из 
области одржавања стамбених зграда као и на вршење над-
зора над радом комуналних предузећа основаних за ову 
област. Може се рећи да је остварена добра сарадња са се-
кретаријатом који је заштитнику доставио обавештење о 
поступању за сваку притужбу.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПО-
СЛОВЕ
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 33
проблеми са утврђивањем власништва на стану 18
закупи 15
консултације и правни савети 5



16. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 33 – 23

Грађани су се обраћали и достављали притужбе, јер 
нису задовољни како ради секретаријат везано за послове 
пословног простора, а односи се на евиденцију, закупе итд. 
Такође, било је притужби и на решења о одбијању уписа 
права својине на стану због непотпуне документације.

Заштитник грађана је остварио добру сарадњу са секре-
таријатом, који је благовремено одговарао и деловао у скла-
ду са прописима у сваком појединачном случају.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 6
издавање локацијске дозволе 4
израда Плана детаљне регулације 2

Broj притужби je нешто већи него претходне године и 
оне су се односиле на усвојене урбанистичке планове. На 
захтев заштитника, секретаријат је доставио одговоре у ко-
јима је навео цео поступак у вези Плана детаљне регулаци-
је,о чему је заштитник обавестио заинтересоване. Имајући 
у виду да је припрема, израда и доношење плана, процедура 
припреме, израде и доношења планских докумената дефи-
нисано Законом о планирању и изградњи, грађани су упу-
ћени да своје даље предлоге и притужбе упуте заштитнику 
грађана Републике Србије, иако је било основа да се ради 
прикупљања додатних информација затражи изјашњење и 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИ-
ЦИЈЕ 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 11
непрописно паркирање возила 7
пријаве за нарушавање комуналног реда и бука 2
нелегално постављање препрека 2

Заштитнику грађана Града Београда обратио се приту-
жилац са притужбом на рад ЈКП „Паркинг сервиса” и Се-
кретаријата за послове комуналне полиције, због непропи-
сног уклањања возила са паркинга. Комунални полицајци у 
предметној ствари примењивали своја овлашћења у складу 
са Законом о комуналној полицији („Службени гласник 
РС”, број 51/09) и Одлуке о комуналној полицији („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 6/10 и 23/13). Уклоњено возило 
је имало неисправну регистрациону налепницу, којој је ис-
текао рок важења. И другим случајевима везано за непро-
писна паркирања, као и у случајевима постављања запрека 
– жардињере, надстрешнице и сл., заштитник је утврдио да 
је секретаријат поступао у складу са прописима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕД-
НИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИ-
ЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 2
неадекватна достава информација 2

Грађани су се жалили да им није предочена адекватна 
информација у вези рада комуналних служби града, међу-
тим утврђено је да су им достављене тачне информације, а 
да је формат самих питања био нејасан.

ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 49
покретање поступка принудног извршења ради наплате услуга 19
притужбе на висину износа рачуна 12
пријава и одјава корисника комуналних услуга 10

коришћење субвенције приликом плаћања комуналних услуга и укидање 
права на субвенцију 8

консултације и правни савети 5

Иако постоји благи пораст притужби у односу на прет-
ходни извештајни период и даље је главни проблем велики 
број притужби које су се односиле на принудну наплату 
потраживања. Грађани су се притуживали на извршитеље 
и њихову методологију рада, сматрају да је висина адми-
нистративне забрана на приходе толико велика да нису у 
могућности да обезбеде основне услове за живот, такође у 
многим случајевима није извршена промена имена носиоца 
задужења (станови су продати, а нови власник се није при-
јавио па се задужење више година води на старог власника).

Заштитнику грађана обратили су се грађани којима је 
укинута субвенција на цену комуналних производа и услу-
га. Испитујући основаност притужби заштитник грађана је 
утврдио да се у предметним случајевима радило о изврше-
ној ревизији домаћинстава која остварују право на субвен-
цију у складу са одлуком која право на попусте омогућује 
под условом да уплатнице обједињеног система наплате за 
претходни месец уплате до краја текућег месеца.

ЈКП „ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 45
начин обрачуна испоручених комуналних услуга –растур воде 23
одржавање и баждарење водомера 8
неусловна водоводна мрежа изведена без пројектне документације 7
функционисање канализационе мреже 7
консултације и правни савети 3

Велики број странака се притуживао на немогућност 
добијања самосталног прикључка на водоводну мрежу, пре-
ма процедури израде прикључка на водоводну мрежу, по 
доспећу новог предмета за спој, погон нових спојева кон-
тактира странку телефоном, након чега се заказује излазак 
на место израде прикључка у кооординацији са надлежним 
реоном водоводне мреже. Странци се, на терену издају по-
требна упутства везана за потребан ископ, израду шахта и 
набавку материјала потребног за израду прикључка. 

Овде треба истаћи и да је Скупштина града Београда 
на седници одржаној 29. јуна 2017. године донела Одлуку о 
условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде 
корисника пркиључених на неословне мреже које се снаб-
девају водом из градског водовода преко прикључка са блок 
водомером („Службени лист Града Београда”, број 44/17). 
Градска општина је дужна да припреми Прелиминарни 
списак и да исти достави комуналном предузећу у року од 
шест месеци од ступања на снагу одлуке .

Сходно свему напред наведеном, нису уочене никакве 
неправилности учињене од стране субјекта контроле.

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 22
издавање доплатних паркинг карата 10
недостатак паркинг места 9
уклањање возила 3

Одређени број притужби поднет је поводом одношења 
возила грађана а у поступцима је утврђено да ово предузе-
ће возила не односи, односно уклања по сопственој иници-
јативи или нахођењу већ искључиво по налогу Саобраћајне 
полиције или надлежне Комуналне инспекције. 

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 43
поправка и замена лифтова и лифтовских постројења 22
квалитет радова обављених преко ЈП „Градаско стамбено” 11
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чишћење зграде и улаза 10
консултације и правни савети 3

Грађани су се жалили на цену услуга, на лошу комуни-
кацију, као и на кашњење хитних интервенција овог преду-
зећа. Било је и ситиација где су грађани очекивали да пре-
дузеће предузме радње на замени лифтова, али су стамбене 
заједнице упућене да уколико су заинтересоване за извође-
ње радова, као инвеститор, изврше одређене предрадње.

Највећи проблем је учешће у финансирању неопходних 
радова, висина цене и одговарање на понуду овог градског 
предузећа. Није било разлога за покретање поступка пред 
заштитником грађана иако је уважена општа економска си-
туација и дотрајалост зграда.

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 9
прикључење и искључење са даљинског система грејања 5
неодговарајућа температура у стамбеним и пословним просторијама 4

Заштитнику грађана су се обраћали грађани са пита-
њима да ли располажемо информацијом када ће на неким 
подручјима града бити нових прикључења на даљински си-
стем грејања.

Одређени број грађана је био заинтересован за искључе-
ње са даљинског система грејања. ЈП је поставио одређене 
услове, у првом реду техничке могућности за искључења, 
тако да је у оним случајевима где је постојала та могућност 
искључење са даљинског система и обављено. Грађани су се 
обраћали и примедбом на квалитет испоручене топлотне 
енергије где је на основу поднетих притужби и покренутог 
поступка од Заштитника грађана надлежно предузеће от-
клањало пропусте.

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 6
цена закупа гробнице односно гробног места 4
Сахрањивање преминулих који нису имали пребивалиште на територији 
града Београда 2

У свим предметима подносиоци притужбе упознати су 
са поступањем предузећа и након што су им достављена 
писмена изјашњења није било места даљем поступању.

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 13
локације за постављање контејнера за смеће 8
Висина рачуна 5

Заштитнику грађана града Београда су се обраћали гра-
ђани везано за постављање контејнера у близини њиховог 
стамбеног простора, притужујући се на емисију непријат-
них мириса, али и на удаљеност, у појединим случајевима, 
истих. Такође, део притужби се односио на висину испо-
стављених рачуна као и напогрешно име на достављеним 
уплатницама. ЈКП „Градска чистоћа” је у свему поступала 
у складу са позитивно правним прописима и то у складу 
са Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист Града 
Београда”, бр. 27/02 ... 19/17) и Одлуком о начину плаћања 
комуналних услуга („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/03 ... 19/17).

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕО-
ГРАД”
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 8
нередовни поласци 8

Притужбе на рад ЈКП градско саобраћајно предузеће „ 
Београд”, због нередовних полазака на аутобуској линији 

611. На захтев заштитника, ЈКП ГСП је доставило планиран 
редове вожње и навели су да су им потребни конкретнији 
подаци који се односе на датум и време полазака по реду 
вожње са одређеног терминуса како би могли да изврше 
провере и предузму адекватне мере што су и учинили.

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 10
повреде и накнада штете 5
Оштећења тротоара и коловоза 5

Неодржавање тротора је била једна од притужби која је 
упућена на рад овог ЈКП, те је странка захтевала накнаду 
штете јер се повредила на неодржавани тротоар. Имајући у 
виду да је предмет захтева накнада штете (сходно одредба-
ма Закона о облигационим односима) те да не постоји мо-
гућност мирног решавања , странка је упућена да покрене 
парнични поступак пред судом.

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” 
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 3
отказивање коришћења односно закупа тезге и пијачне опреме 3

У свим предметима примљени су писмени извештаји 
који су у поступку тражени, а након што су примили пи-
смене одговоре грађани се нису накнадо обраћали заштит-
нику грађана. 

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА 5
Неисправна јавна расвета 5

Након обраћања Заштитника грађана, ЈКП Јавно осве-
тљење је изашло на лице места и заменило сијалице, па је 
расвета доведена у редовно стање.

ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Заштитнику грађана Града Београда обратили су се 

притужиоци, који су исказали незадовољство поступањем 
Фондације за младе таленте Града Београда, због неаде-
кватно спроведеног конкурса. Фондација је навела да иста 
представља самостално правно лице према Закону о заду-
жбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10 
и 99/11). Такође је навела да је Конкурс за доделу новчаних 
средстава талентованим ученицима средњих школа са те-
риторије града Београда у 2018. години расписан и спрове-
ден у свему у складу са позитивно правним прописима, те 
стога иста није извршила акт дискриминације заснован на 
било ком личном својству ниједног учесника у конкурсу. 

Грађани су се појединачно обраћали притужбама и на 
рад ЈКП „Градско зеленило”, СП „Ласта”, ЈП „Ветерина Бео-
град”, ЕКО „Гроцка”, ЈКП „Сопот”, ЈКП „Обреновац”, као и 
Архива града Београда. Број притужби је био у мањем оби-
му, али је остварена добра сарадња у сваком појединачном 
случају, те није било места поступању заштитника грађана.

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 8. Одлуке о заштитнику грађана („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 и 29/15), ако 
заштитник грађана за градску општину није установљен 
и не поступа по притужби грађана, заштитник грађана је 
овлашћен да води поступак по притужбама грађана уколи-
ко се ради о повреди прописа и општих аката града, па су 
се и притужбе које су достављане Канцеларији заштитника 
грађана односиле на рад општинске комуналне инспекције 
и општинских комуналних предузећа. Грађани су се приту-
живали и на буку оближњих кафића (ГО Палилула), као и 
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на неадекватно постављену рампу за инвалиде , поставља-
ње контејнера на великој удаљености од куће (ГО Гроцка), 
изливање канализације, услове на пијацама, притужбе на 
општинске грађевинске инспекције, ремећење кућног реда 
и илегалне продаје робе и депоновања старих ствари на по-
дручју градске пијаце „Звездара” (ГО Звездара) , решења о 
исељењу (ГО Земун) , уписи у регистар стамбених заједница 
(ГО Нови Београд), надзиђивање зграда, изливање отпад-
них вода (ГО Чукарица) и слично.

Грађани су се жалили на рад општинских органа, а по-
себно истичемо споре поступке административних изврше-
ња, где су општине биле спречене да у краћем року спрове-
ду извршења пре свега због финансијских средстава, али и 
због неажурног спровођења поступака јавних набавки, као 
и због других законских прописа, те су о тим околностима у 
законском року и обавестиле заштитника грађана и приту-
жиоца, а када су се стекли услови, извршња су спроведена, а 
за неколико је поступак и даље у току.

Сарадња између заштитника грађана Града Београда 
и Заштитника грађана градских општина је била добра, у 
смислу да смо се у вези притужби грађана консултовали 
и разменили мишљења и предлоге за решавање актуелних 
проблема грађана.

ПРЕПОРУКА
Заштитник грађана Града Београда донео је 6. фебруара 

2018. године препоруку којом је утврдио да су у раду Град-
ске општине Нови Београд – Одељењу за имовинско-прав-
не и стамбене послове начињени пропусти приликом доно-
шења Решења број I-360-597/17 од 11. октобра 2017. године 
о упису у Регистар стамбене заједнице и избору управника 
стамбене заједнице у Улици Грамшијева бр. 4А, јер нису ис-
поштовани формално правни услови за избор управника 
стамбене заједнице у Улици Грамшијева, у смислу члана 41. 
став 1. Закона о одржавању стамбених зграда („Службни 
гласник РС”, број 104/16). 

Заштитник грађана Града Београда је утврдио да је при-
ликом гласања о избору управника, на седници скупштине 
стамбене зграде, постојало низ неправилности, да су при-
суствовала и гласала лица која су подстанари, а нису имала 
овлашћења власника станова, затим да су гласала лица која 
нису станари зграде итд.. Сходно утврђеном чињеничном 
стању и доказима приложеним од стране притужоца, За-
штитник грађана града Београда је утврдио да нису били 
испуњени формални услови за избор наведеног управника 
стамбене зграде, те је стога и издата препорука Одељењу 
за имовинско-правне и стамбене послове Градске општи-
не Нови Београд. У поновном поступку Градска општина 
Нови Београд – Одељење за имовинско-правне и стамбене 
послове је прибавила додатну документацију која предста-
вља саставни део регистрације стамбене зграде, односно от-
клонило првобитне неправилности, које су довеле до мањ-
кавости првобитног решења о регистрацији управника. 

VI. САРАДЊА СА ДРУГИМ ЗАШТИТНИЦИМА ГРАЂАНА

На основу члана 15. Одлуке о заштитнику грађана, од-
носи између заштитника грађана и заштитника грађана за 
градску општину заснивају се на међусобној сарадњи. По-
ступања сваког заштитника грађана одређена су прописима 
који регулишу његов рад, што значи да је правно дефинисан 
начин сарадње републичког заштитника грађана са другим 
заштитницима грађана, и она се превасходно огледа у по-
штовању процедуре када се прослеђују притужбе за које је 
надлежан конкретан заштитник грађана. 

Заштитници грађана своју сарадњу остварују и кроз 
друге видове активности: учествовањем на тематским окру-
глим столовима, односно стручним скуповима који су од 
значаја за развој институције Омбудсмана у Србији. 

У организацији Удружења локалних омбудсмана Ср-
бије и ОЕБС-а, од 5. децембра до 7. децембра 2018 године, 
одржана је скупштина Удружења локалних омбудсмана и 
тренинг о јавном заступању на којима су учествовали за-
меници заштитника грађана, Зорица Ђурић и Александар 
Јовановић. За потпредседника Удружења изабран је Алек-
сандар Јовановић.

Покрајински заштитник грађана организовао је конфе-
ренцију под називом „Жене у парламентарном животу Вој-
водине 1918–2018”, поводом стогодишњице присаједињења 
Војводине Краљевини Србији.

Свако обраћање грађана, било усменим, било писаним 
путем чија је притужба била у надлежности заштитника 
грађана Републике Србије, обавештавани су на који начин 
могу поднети притужбу. Сарадња је остваривана на парт-
нерским принципима, па је одређен број притужби грађана 
заштитнику грађана за Град Београд био упућен преко кан-
целарије заштитника грађана Републике Србије.

VII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Због недостатака финансијских средстава и у овом изве-
штајном периоду, међународна сарадња се базирала на уче-
шћима у раду међународних конференција организованим 
у Републици Србији.

На Међународној конференцији омбудсмана, која је 
одржана 27. и 28. септембра 2018. године у Бачкој Тополи, 
сагледана су досадашња искуства у раду и функционисању 
ове институције, као и виђења у ком правцу и на који на-
чин би требало радити на унапређењу рада омбудсмана и 
на унапређењу и промоцији заштите људских, грађанских и 
мањинских права. 

Такође, представници Канцеларије су учествовали и на 
међународној конференцији „Одрживе услуге за особе које 
живе са ХИВ-ом и АИДС-ом”, одржаној 28. новембра 2018. 
године у Београду.

У организацији ОЕБС и Удружења локалних омудсма-
на Србије, као и Сталне конференције градова, одржано је 
више састанка, округлих столова и радионица везано за на-
длежности, правна решења, статус локалних омудсмана, на-
чин функционисања, усклађивање са изменама закона који 
су везани за функционисање јединица локалне самоуправе, 
као и остваривање људских права кроз друге прописе.

VIII. САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ СЕКТОРОМ

Заштитник грађана је као члан локалне мреже за спре-
чавање дискриминације против ЛГБТ особа присуствовао 
на неколико састанака, на којима су се чланови мреже до-
говарали о даљим корацима и унапређењу положаја ЛГБТ 
особа кроз институције којима припадају чланови мреже.

IX. САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

Као и у претходним извештајним периодима, и у овом је 
остварена добра сарадња са медијима у циљу њихове право-
времене и добре информисаности о раду заштитника грађана.

X. ЗАКЉУЧАК

Разноврсни систем заштите људских права (Републички 
заштитник, општински омбудсмани, надлежне институци-



Број 33 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. мај 2019.

је републичког односно локалног нивоа) поставио је захтев 
интезивнијег обавештавања грађана о функцијама и надле-
жностима које канцеларија заштитника грађана има.

Имајући у виду досадашње искуство у комуникацији 
са грађанима, односно чињеницу да су грађани врло пози-
тивно оценили ниво отворености односно доступности ове 
институције, чињеница је, да је у извештајном периоду нај-
више пажње усмерено на конкретан пријем странака.

Виши ниво кооперативности са заштитником грађана 
код контролисаних субјеката, као и ојачана свест о потреби 
заштите и промоције права међу самим грађанима, указује 
да је професионалност, транспарентност и доследно пошто-
вање прописа, уз коректан однос са грађанима, незауста-
вљив тренд у развоју добре администрације.

Крајња сврха контроле управе и јавних служби јесте да 
се обезбеди заштита права и интереса грађана, као и зашти-
та законитости. Контрола од стране омбудсмана најчешће 
долази накнадно, али мере које се предузимају имају за циљ 
обезбеђење права грађана и законитост дакле окренута је 
будућности.

Мишљења сам да је стање људских права на територији 
града Београда задовољавајуће, а да правни основ   даје је-
дан широк оквир за деловање заштитника грађана, у ситуа-
цијама када се крше или угрожавају основна и загарантова-
на људска и грађанска права. 

Заштитник грађана
Миљко Ваљаревић, ср.

Градско веће Града Београда, на седници одржаној 13. маја 2019. године, на основу члана 29. тачка 4., и члан 31 став 4. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, број 87/18), и чла-
на 54. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

I
Овим решењем одређују се привредна друштва и друга правна лица као субјекти од посебног значаја за заштиту и спа-

савање у ванредним ситуацијама на територији града Београда (у даљем тексту: правна лица од посебног значаја за зашти-
ту и спасавање).

II
Правна лица од посебног значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији града Београда су:

Редни број Назив субјекта привредног-правног лица Седиште Задатак-мера заштите и спасавaња
1. ЈКП „Београдски водовод и канализација” Кнеза Милоша 27, Савски венац, 

Београд
оспособљавање оштећених објеката водоводне и канализационе мреже, 
снадбевање водом и контрола исправности;

2. ЈКП „Градске пијаце” Живка Карабиберовића 3, 
Звездара, Београд

одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама за продају 
пољопривредно-прехрамбених производа на велико и мало;

3. ЈКП „Београдске електране” Савски насип 11, Нови Београд, 
Београд

оспособљавање оштећених објеката и инсталација топловодне мреже; 

4. ЈКП „Паркинг сервис” Кнеза Вишеслава 27, Раковица, 
Београд

асанација терена, пренос непрописно паркираних возила, возила из 
саобраћајних несрећа и хаварисаних, средствима механизације помаже у 
великим загушењима у саобраћају, елементарним непогодама и др;

5. ЈКП „Градска чистоћа” Мије Ковачевића 4, Звездара, 
Београд

асанација терена, одношење свих врста отпадних материја, допремање воде 
у цистернама и др.;

6. ЈКП „Погребне услуге” Рузвелтова 50, Звездара, Београд асанација терена, сахрањивање умрлих и страдалих грађана
7. ЈКП „Градско зеленило” Сурчински пут 2, Нови Београд, 

Београд
асанација терена, уклањање порушеног дрвећа са улица и саобраћајница, 
зграда, електро-мреже и других обеката;

8. ЈКП „Београд пут” Доситејева 21, Звездара, Београд асанација терена, оспособљавање оштећених саобраћајница, раскрчивање 
рушевина на саобраћајницама као и довођење оштећених саобраћајних 
објеката у исправно стање ;

9. ЈКП „Градско стамбено” Данијелова 33, Вождовац, 
Београд

оспособљавање оштећених инсталација у стамбеним објектима, хитне 
интервенције ;

10. ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд” Књегиње Љубице 41, Стари град, 
Београд

превоз становништва, евакуација становништва, одржавање инсталација и 
уређаја електросаобраћајне и путне мреже на линијама градског превоза, и 
ангажовање на местима за збрињавање ;

11. ЈКП „Инфостан технологије” Данијелова 33, Вождовац, 
Београд 

информатичка подршка руковођења у ванредним ситуацијама за потребе 
Градског штаба за ванредне ситуације и на местима за збрињавање ;

12. ЈКП „Ветерина Београд” Булевар деспота Стефана 119, 
Београд

асанација терена, прикупљање, превоз и сахрањивање угинулих животиња, 
тријажа и пружање помоћи оболелим животињама и ангажовање на 
местима за збрињавање;

13. ЈКП „Јавно осветљење” Булевар Краља Александра 73а, 
Звездара, Београд

одржавање мреже јавног осветљења;

14. ЈВП „Београдводе" Светозара Ћоровића 15, 
Палилула, Београд

одржавање објеката за заштиту од поплава (насипи, регулационе грађевине, 
бране , акумулације, одводни канали, дренажни бунари, уставе и црпне 
станице), одбрамбених линија (насипи, кеј и регулација корита водотока) 
и др.

15. „Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда” ЈП

Његошева 84, Врачар, Београд оправка и изградња оштећених инфраструктурних објеката, саобраћајне 
мреже и хидротехничке инфраструктуре; оправка оштећеног даљинског 
грејања и гасоводних система у ванредним ситуацијама

16. РДП „Студио Б" д.о.о. Масарикова 5, Београд информисање становништва у координацији са Градским штабом за 
ванредне ситуације
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Редни број Назив субјекта привредног-правног лица Седиште Задатак-мера заштите и спасавaња
17. ЈП „Електродистрибуција Београд” Масарикова 1-3, Београд оспособљавање електричне мреже у оштећеним објектима
18. Институт за водопривреду „Јарослав Черни” 

а.д.
Јарослава Черног 80, Пиносава, 
Вождовац, Београд

истраживање и развој у природним и техничко- технолошким наукама

19. Институт за нуклеарне науке „Винча” Мике Петровића Аласа 12–14, 
Гроцка, Београд

научно истраживачка делатност у области нуклеарних наука – заштита од 
зрачења и др.

20. Научни институт за ветеринарство Војводе Тозе 14, Вождовац, 
Београд

помоћ у областима асанације, хемијске, биолошке заштите и очувања 
добара битних за опстанак

21. Факултет Безбедности Господара Вучића 50, Вождовац, 
Београд

ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања, учествује 
у планирању мисија заштите и спасавања и предлаже доношење одлука 
Градског штаба за ванредне ситуације

22. Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Немањина 6/4, Савски венац, 
Београд

испитивање терена бушењем и сондирањем, просторно планирање, 
лројектовање грађевинских и других објеката, техничко испитивање 
и анализе, планирање система за јавно обавештавање и узбуњивање 
становништва

23. Предузеће PSV-CO Лазара Аврамовића 8, Вождовац, 
Београд

планирање, организација и одржавање система за јавно обавештавање и 
узбуњивање становништва

24. „Геомагнетски завод” Брестовик Пут за Умчаре 3 Брестовик, 
Гроцка, Београд

обављање стручних послова из области геомагнетизма и аерономије

25. Геолошки институт Србије Ровињска 12, Вождовац, Београд геолошка испитивања
26. ГРАДИНА д.о.о. Масариков трг 8, Земун, Београд асанација терена, рашчишћавање саобраћајница, спасавање из рушевина
27. Енергопреојект – нискоградња а.д. Бул. Михајла Пупина 12, Нови 

Београд, Београд
асанација терена, рашчишћавање рушевина

28. Енергопројект – високоградња а.д. Бул. Михајла Пупина 12, Нови 
Београд, Београд

асанација терена, рашчишћавање рушевина

29. „MILENNIUM TEAM” Војводе Степе 390, Вождовац, 
Београд

асанација терена, рашчишћавање рушевина

30. „МБА Ратко Митровић” – Нискоградња д.о.о. Савски насип 1-3, Нови Београд, 
Београд

асанација терена, рашчишћавање рушевина

31. Предузеће „Мостоградња” а.д. Влајковићева 19a, Стари град, 
Београд

оспособљавање оштећених мостова и прилаза мостовима, отклањања 
порушене конструкције мостова, постављање прелаза преко река

32. ГП „Планум” 22. октобра 15, Земун, Београд асанација терена, рашчишћавање рушевина
33. Предузеће за путеве Београд Видска 24, Вождовац, Београд асанација терена, рашчишћавање рушевина, оспособљавање подвожњака, 

надвожњака и саобраћајница
34. „ELITA-COP” Угриновачки пут 27, Земун, 

Београд
асанација терена, рашчишћавање рушевина

35. „АР ГРАДЊА” Водоводска 162а, Чукарица, 
Београд

грађевински радови, рашчишћавање терена

36. „АЛП Пројект Систем” д.о.о. 17.октобра 28, Раковица, Београд радови на висини, спасавање- евакуација
37. Јавно предузеће за склоништа Бул.Михајла Пупина 117a, Нови 

Београд, Београд
склањање угроженог становништва

38. Институт „Михајло Пупин” Волгина 15. Звездара, Београд планирање и одржавање система за јавно обавештавање и узбуњивање 
становништва

39. ЈКП „10. октобар” Светосавска 4, Барајево, Београд асасанација терена, евакуација и збрињавање становништва
40. ЈКП „Младеновац” Краљице Марије 32, 

Младеновац, Београд
асанација терена, евакуација и збрињавање становништва

41. ЈКП „Лазаревац” Николе Вујачића 28, Лазаревац, 
Београд

асанација терена, евакуација и збрињавање становништва

42. ЈКП „Обреновац” Цара Лазара 3/1, Обреновац, 
Београд

асанација терена, евакуација и збрињавање становништва

43. ЈКП „Сопот” Кнеза Милоша 45а, Сопот, 
Београд

асанација терена, евакуација и збрињавање становништва

44. Факултет ветеринарске медицине Булевар Ослобођења 18
Београд

прати хигијенско- епидемиолошку ситуацију и предузима превентивне и 
оперативне мере за заштиту животиња

45. „OMV Srbija” d.o.o. Airport City, Омладинских 
бригада 90 a/II, Нови Београд, 
Београд

збрињавање становништва у ванредним ситуацијама,
снабдевање горивом (бензин, нафта, ТХГ ...)

46. „КНЕЗ ПЕТРОЛ” Царице Јелене 28, Батајница, 
Земун, Београд

збрињавање становништва у ванредним ситуацијама, снабдевање горивом 
(бензин, нафта, ТХГ ...)

47. Центар за испитивање намирница д.о.о. Змаја од Ноћаја 11, Стари град, 
Београд

техничко испитивање и анализе хране (остатка метала и металоида); 
анализа адитива; анализа резидуа пестицида и инсектицида; анализа 
микротоксина; анализа параметара квалитета и др.

48. „AL DAHRA” SRBIJA d.o.o. Индустријско насеље бб 
Падинска Скела, Палилула, 
Београд

РХБ контрола, асанација терена заштита биља и животиња и производа, 
намирница биљног и животињског порекла

49. Горска служба спасавања Србије Булевар војводе Мишића 12, 
Београд

спасавање и евакуација људи из неприступачних терена

50. Српско Славјанско Саборје Дољанска 30, Београд спасавање и евакуација угроженог становништва 
51. Планинарски Савез Србије Андрићев венац 2/1, Београд спасавање људи из неприступачних терена
52. Савез извиђача Београда Македонска 22/III, Стари град, 

Београд
спасавање људи из неприступачних терена

53. Југословенско речно бродарство Кнеза Милоша 82, Савски венац, 
Београд

евакуација становништва са једне стране обале на другу страну обале на 
рекама Саве и Дунав, транспорт водним путем

54. Савез радио аматера Србије Трг Републике 3, Стари град, 
Београд

телекомуникациона подршка руковођења у ванредним ситуацијама
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55. Мрежа за опасност Србије Македонска 42/a, Стари град, 

Београд
телекомуникациона подршка руковођења у ванредним ситуацијама

56. Ваздухопловни Савез Београда Војводе Миленка 35, Београд осматрање угроженог реона из ваздуха
57. Савез резервних војних старешина Београда/

Србије
Браће Југовића 19, Београд руковођење јединицама цивилне заштите величине одељења и вод цивилне 

заштите 
58. Џет ски савез Београда/Србије Невесињска 2, Београд спасавање угроженог становништва на води
59. Рафтинг савез Србије Цара Душана 167, Београд спасавање угроженог становништва на води
60. Веслачки савез Србије Ада Циганлија 10, Чукарица, 

Београд
спасавање угроженог становништва на води

61. Ватрогасни савез Београда Мије Ковачевића 2-4, Звездара, 
Београд

спасавање људи и добара од пожара и рушевина

62. Планинарски савез Београда Змаја од Ноћаја б9, Београд организовање и учешће у јединицама ЦЗ и акцијама спасавања повређених
63. Ронилачки савез Београда Поп Лукина 4,

Београд
спасавање на води и под водом

64. „Арена Београд” д.о.о. Бул. Арсенија Чарнојевића 58, 
Нови Београд, Београд 

прихват и смештај угроженог становништва

65. КСЦ „Пинки Земун” Београд Градски парк 2, Земун, Београд прихват и смештај угроженог становништва
66. Спортска хала „ФМП” Железник Лазаревачки друм 2, Железник, 

Чукарица, Београд
прихват и смештај угроженог становништва

67. СРЦ „11. април” Ауто пут 2, Београд уређење и обезбеђење простора за деконтаминацију становништва
68. ЈП „СЦ Олимп” – Звездара Вјекослава Ковача 11, Београд уређење и обезбеђење простора за деконтаминацију становништва
69. ДП „Београдски сајам” Бул. Војводе Мишића 14, 

Београд
прихват и збрињавање угрожених и настрадалих

70. ЈП „Сава центар” Милентија Поповића 9, Нови 
Београд, Београд

прихват и збрињавање угрожених и настрадалих

71. ЈП „Ада Циганлија” Ада
Циганлија 2,
Београд

уређење и обезбеђење простора за деконтаминацију становништва

72. СРЦ „Ташмајдан" Илије
Гарашанина 26,
Београд

прихват, збрињавање, уређење и обезбеђење простора за деконтаминацију 
становништва

73. Хотел „Рекс" д.о.о. Сарајевска 37, Београд смештај и исхрана људства
74. Хотел „Спавија” д.о.о. Светог Саве 1-9, Београд смештај и исхрана људства
75. Хотел „Tulip inn” Београд д.о.о Палмира Тољатија 9, Београд смештај и исхрана људства
76. Друштво за хотелско- туристичку и 

угоститељску делатност-хотел „Шумадија"
Шумадијски трг 8, Чукарица, 
Београд

смештај и исхрана људства

77. Мотел „Тара" Зрењанински пут 151б, Београд смештај и исхрана људства
78. „АД Маковица” – Младеновац, пшеница Савића млин 9, Младеновац, 

Београд
обезбеђење добара битних за опстанак

79. „Кристал Со” – Батајница, Кухињска со Батајнички друм, Земун, Београд обезбеђење добара битних за опстанак
80. МЛИН „ЗАКЛАН” д.оо Дише Ђурђевића 220, Вреоци, 

Београд
обезбеђење добара битних за опстанак

81. „ИНТЕР КАЈА” Браће Кокар 53,
Београд

обезбеђење добара битних за опстанак , прерада и конзервирање
живинског меса

82. „АМБАР-МЛИН” д.о.о. Београд, Сурчин Млинска 1,
Београд

обезбеђење добара битних за опстанак, производња млинских производа

83. „A&P” (Andreou and Paraskevaides) DOO 
Dobanovci

Маршала Тита 204, Добановци, 
Београд

обезбеђење добара битних за опстанак, производња освежавајућих пића

84. „Житомлин” Београд РЈ Барајево Светосавска 183, Београд обезбеђење добара битних за опстанак
85. „MIONI GALA” Милентија Поповића 7b, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, негазирана минерална вода
86. „ЗДРАВА ВОДА” д.о.о. Гандијева 153/3, Нови Београд обезбеђење добара битних за опстанак, природна минерална и изворска 

вода, вода обогаћена кисеоником
87. „АГРИМЕС” Сурчински пут 5, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, месо, месне прерађевине
88. „ДЕЛТА АГРАР” Милентија Поповића 7б, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, месо, месне прерађевине,брашно, 

тестенине
89. „KWS SRBIJA” д.о.о. Милутина Миланковића 136а/1,

Београд
обезбеђење добара битних за опстанак, кукуруз, шећерна репа, уљана 
репица, сунцокрет, пшеница, сирак, кромпир

90. „АГРО СМЕСА” д.о.о. Сурчин Ударних десетина 32, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, производња готове хране за домаће 
животиње

91. „INBERG” – Бољевци Браће Икер 74, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, производња готове хране за домаће 
животиње

92. АД „ИМЛЕК” Чакорска 4, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, производњу и складиштење млека 
и млечних

93. „ФРИКОМ” АД Млинарска 2, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, производња сладоледа и других 
смеса

94. ПКБ „Имес” д.о.о. Падинска скела бб, Београд обезбеђење добара битних за опстанак
95. „COCA COLA HBC” Батајнички друм 14 -16, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, безалкохолна пића
96. Предузеће „Гомбит пром” Војни пут б270а/II,  Београд обезбеђење добара битних за опстанак, прерада и конзерви.меса
97. Предузеће „Полимарк” Аутопут Београд Нови Сад 100б, 

Београд
обезбеђење добара битних за опстанак, произвођач кондимената

98. Предузеће „Тактик” Сервантесова 7а, Београд обезбеђење добара битних за опстанак, млеко и млечни производи
99. Задруга „Радивоје Поповић” Београдска 65, Београд обезбеђење добара битних за опстанак

100. Интитут за сточарство Аутопут 16, Земун, Београд обезбеђење добара битних за опстанак
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101. „Соко Штарк” Булевар Пека Дапчевића 29, 

Београд
обезбеђење добара битних за опстанак

102. Институт за ментално здравље Палмотићева 37, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
103. Институт за медицину рада Србије „Др 

Драгомир Карајовић”
Делиградска 29, Београд здравствене услуге за припаднике ЦЗ и ангажовање на местима за 

збрињавање
104. Завод за здравствену заштиту студената Крунска 57, Београд здравствене услуге за добровољце јединица ЦЗ и ангажовање на местима за 

збрињавање 
105. Институт за рехабилитацију Сокобањска 17, Београд ангажовање на збрињавању старих и оболелих лица у евакуацији
106. Институт за здраствену заштиту мајке и 

детета „Др. Вукан Чупић”
Paдoja Дакића 6-8, Београд здравствене услуге деце и ангажовање на местима за збрињавање

107. Градски завод за јавно здравље Булевар деспота Стефана 54, 
Београд

праћење хигијенско- епидемиолошке ситуације на територији града, 
предузимање потребних мера за заштиту здравља људи, праћење стања 
квалитета ваздуха

108. Градски завод за хитну медицинску помоћ Франше д’Епереа 5, Београд указивање хитне медицинске помоћи на терену и санитетски транспорт, и 
ангажовање на местима за збрињавање

109. Апотека „Београд” Бојанска 16, Београд збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима 
110. Градски центар за социјални рад Руска 4, Београд мере социјалног збрињавања угрожених категорија становништва на 

подручју града и ангажовање на местима за збрињавање
111. Градска организација Црвеног крста Симина 9, Београд предузимање мера на збрињавању повређених и оболелих и ангажовање на 

местима за збрињавање
112. Институт за вирусологију, вакцине и серуме 

„Торлак”
Војводе Степе 458, Београд ангажовање по питању последица у епидемија

113. Завод за заштиту радника „Железнице 
Србије”

Савска 23, Београд здравствене услуге за припаднике јединица ЦЗ

114. „AIR SERBIA – AEROMEDICAL CENTRE” Скадарска 23, Београд здравствене услуге за припаднике јединица ЦЗ
115. Завод за здравствену заштиту радника МУП-а Дурмиторска 9, Београд здравствене услуге за припаднике јединица ЦЗ
116. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић-Батут”
Др Суботића 5, Београд здравствене услуге за припаднике јединица ЦЗ

117. Градски завод за геронтологију и палијативно 
збрињавање

Краља Милутина 52/I, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

118. Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу

Прешевска 35, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

119. Градски завод за кожне и венеричне болести Џорџа Вашингтона 17, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
120. Завод за биоциде и медицинску екологију Требевићка 16, Чукарица, 

Београд
здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

121. Дом здравља „Др Милорад Влајковић” – 
Барајево

Светосавска 91, Барајево, 
Београд

здравствене услуге, организација мртвозорачке службе и ангажовање на 
местима за збрињавање

122. Дом здравља Гроцка Српско-грчког пријатељстав 17, 
Гроцка, Београд

здравствене услуге, организација мртвозорачке службе и ангажовање на 
местима за збрињавање

123. Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић” 
Лазаревац

Др Ђорђа Ковачевића 27,
Лазаревац, Београд

здравствене услуге, организација мртвозорачке службе и ангажовање на 
местима за збрињавање

124. Дом здравља Младеновац Краљице Марије 15, 
Млааденовац, Београд

здравствене услуге, организација мртвозорачке службе и ангажовање на 
местима за збрињавање

125. Дом здравља Обреновац Војводе Мишића 231, 
Обреновац, Београд

здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

126. Дом здравља Сопот Јелице Миловановић 12, Сопот, 
Београд

здравствене услуге, организација мртвозорачке службе и ангажовање на 
местима за збрињавање

127. Дом здравља Нови Београд Маршала Толбухина 30, Нови 
Београд, Београд

здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

128. Дом здрава „Др Милутин Ивковић” Палилула Кнез Данилова 16, Београд здравствене услуге, организација мртвозорачке службе, ангажовање на 
местима за збрињавање

129. Дом здравља Раковица Краљице Јелене 22, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
130. Дом здравља „Др Симо Милошевић” Пожешка 82-88, Чукарица, 

Београд
здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање 

131. Дом Здравља Земун Раде Кончара 46, Земун, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
132. Дом здравља Вождовац Устаничка 16, Вождовац, 

Београд
здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

133. Дом здравља Врачар Бојанска 16, Врачар, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
134. Дом здравља Звездара Олге Јовановић 11, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
135. Дом здравља Стари град Симина 27, Стари град, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
136. Дом здравља Савски Венац Пастерова 1, Савски венац, 

Београд
здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

137. Зоололошки врт града Београда Мали Калемегдан 8, Београд предузимање мера безбедности, контроле приступа, организација и 
збрињавање дивљих животиња за време елементарних непогода и других 
несрећа 

138. „SECURITAS” д.о.о. Аутопут за Загреб 18, Земун, 
Београд

обезбеђење објеката, лица и имовине, евакуација запослених и 
становништва, учествовање у гашењу пожара и хемијским удесима и 
другим несрећама

139. Црвени крст Врачар Радослава Грујића 2, Врачар, 
Београд

указивање прве помоћи и збрињавање становништва

140. ДВД „Врачар” Метохијска 42 лок. 2, Врачар, 
Београд

превентивне услуге из области заштите од пожара

141. Планинарски спортски клуб „Победа” Мачванска 8, Београд помоћ при спасавању из рушевина и при другим несрећама
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Редни број Назив субјекта привредног-правног лица Седиште Задатак-мера заштите и спасавaња
142. ДВД „Вождовац” Табановачка 5, Вождовац, 

Београд 
помоћ при спасавању у пожарима и у другим несрећама

143. ДВД „Чукарица” Радничка 5, Чукарица, Београд помоћ при спасавању у пожарима и у другим несрећама
144. „Бора Кечић” специјални транспорт д.о.о. Стевана Филиповића 113, 

Железник, Београд
ангажовање у транспорту у несрећама

145. Студентско одмаралиште „Радојка Лакић” Авалски пут 3, Вождовац, 
Београд

ангажовање и помоћ у збрињавању несрећама

146. Хотел „Трим” Кнеза Вишеслава 72, Београд ангажовање и помоћ у збрињавању несрећама
147. Компанија „Градитељ-инжењеринг” Висока 2 9, Београд ангажовање у расчишћавању и помоћ при спашавању из рушевина и при 

другим несрећама
148. „Банбус” транспортно-грађевинско предузеће Улица четврта 21, Обреновац, 

Београд 
ангажовање у транспорту у несрећама

149. JКП „Обреновац” Цара Лазара 3/1, Обреновац, 
Београд

ангажовање у санацијама у несрећама

150. ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац Цара Лазара 3/, Обреновац, 
Београд

ангажовање у санацијама у несрећама

151. „ЈП за изградњу Обреновца” Вука Караџића . 99, Обреновац, 
Београд

ангажовање у спасавању из рушевина и у санацијама у несрећама

152. ЈП СКЦ „Обреновац” Краља Александра Првог 63,
Обреновац, Београд

ангажовање и помоћ у смештају и збрињавању становништва у несрећама

153. Кајак-кану клуб „Бора Марковић” Забрежје Проте Матеје Ненадовића, 
Забрежје – Обреновац, Београд

спасавање на води

154. „Про-Тент” Обреновац Обреновац, Ушће, Београд ангажовање и помоћ у евакуацијама и у збрињавању несрећама
155. „Геронтолошки центар” Обреновац Узун Миркова 12, Обреновац, 

Београд
ангажовање и помоћ у евакуацијама и у збрињавању старих људи и 
инвалида у несрећама

156. ЈП за заштиту и унапређење животне средине 
Обреновац

Војводе Мишића 241, 
Обреновац, Београд

ангажовање у процесу рехабилитације после несрећа и катастрофа

157. ЈКП „Топловод” Обреновац Војводе Мишића 241, 
Обреновац, Београд

ангажовање и помоћ у евакуацијама у несрећама у саобраћају

158. ЈП „Паркинг сервис” Обреновац Војводе Мишића 192, 
Обреновац, Београд

ангажовање и помоћ у евакуацијама и у збрињавању несрећама

159. АСП „Стрела” Белопољска 6, Обреновац, 
Београд

ангажовање и помоћ у транспорту и евакуацијама становништва у 
несрећама

160. Хала спортова „Ранко Жеравица” Париске комуне 20, Нови 
Београд, Београд

прихват и смештај угроженог становништва

161. „Nestle Adriatic S” д.о.о. Булевар Милутина Миланковића 
11а, Нови Београд, Београд

обезбеђивање добара битних за опстанак

162. Институт за трансфузију крви Србије Светог Саве 39, Врачар, Београд здравствене услуге (лабораторијске анализе), снабдевање продуктима 
намењених трансфузији

163. Домови здравља „Medigroup” Јурија Гагарина 14, Нови 
Београд, Београд

здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

164. Општа болница „Medigroup” Милутина Миланковића 3, Нови 
Београд, Београд

здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

165. Поликлиника „ANTAMEDICA” Небојшина 30, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
166. Поликлиника „Bel medic” Виктора Игоа 1, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
167. Општа болница „Bel medic” Косте Јовановића 87, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
168. Дом здравља „Bel medic” Палмира Тољатија 1, Нови 

Београд, Београд
здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

169. Дом здравља – „ДР РИСТИЋ” Народних хероја 38, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
170. „МИЛОШ” клиника Радослава Грујића 25, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
171. Дом здравља – „ВИЗИМ” Кнез Милетина 36, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
172. Поликлиника „МЕДИКОМ” Браничевска 12а, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
173. „АНЛАВЕ” Васе Пелагића 68, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
174. „BIOMEDICA” Булевар ослобођења 7, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
175. „БЕО-ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈЕ” Мите Ценића 11, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
176. „БЕЛАДОНА” Косовска 16, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање, снабдевање 

лековима
177. Завод за лабораторијску дијагностику 

„Конзилијум”
Светог Саве 28а, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

178. „ВИТАЛИС” Краља Милутина 57, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
179. „ЈЕВРЕМОВА” – специјална гинеколошка 

болница
Господар Јованова 51, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање

180. СП „Ласта” Ауто-пут Београд-Ниш, Београд превоз становништва, евакуација становништва, ангажовање на местима за 
збрињавање

181. ЈП „Водовод и канализација” Гроцка Петра Драпшина 21, Гроцка, 
Београд

ангажовање и помоћ у евакуацијама и у збрињавању несрећама

182. JП „Пијаце и зеленило Гроцка” Хајдук Станкова бб, Гроцка, 
Београд

ангажовање и помоћ у евакуацијама и у збрињавању несрећама

183. Народна кухиња „Лидо” Наде Димић 4, Земун, Београд исхрана становништва у ванредним ситуацијама, спремање исхране у већем 
обиму

184. Спортско-рекреациони центар „Љубомир 
Ивановић Геџа”

Вука Караџића 35,  Младеновац, 
Београд

ангажовање у збрињавању у прихват и смештај становништва
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185. „Герентолошки центар” Младеновац Филипа Филиповића 1, 

Младеновац, Београд
ангажовање у збрињавању у прихват и смештај угроженог становништва, 
посебно старих лица

186. ЈП „Спортски центар Раковица” Вишевачка 2, Раковица, Београд ангажовање у збрињавању, прихват и смештај угроженог становништва
187. Хотел „Балашевић” Мишка Крањца 17а, Београд ангажовање у збрињавању становништва, спремање исхране у већем обиму 

и смештај људства
188. „TOI – TOI” Булевар краља Александра 177, 

Београд
ангажовање у збрињавању у контејнерски смештај, мобилне санитарне 
услуге

189. „МITECO” d.o.o. Улица ослобођења 39, Београд збрињавање и третман опасног отпада
190. Завод за ДДД „Висан” Јернеја Копитара бб, Београд дезинфекција, дезинсекција, дератизација, фумигација, заштита биља
191. Камп „Кошутњак” Кнеза Вишеслава 17, Београд Ангажовање у збрињавању у већем обиму и смештај људства
192. ”GOMBIT” Војни пут 270 А/2 Земун, 

Београд
производња, прерада и промет меса

193. Пословно удружење „Унија пекара” Француска 6/1, Београд производња хлеба и пецива
194. „Скроз добра пекара” Вишњичка 61а, Београд производња хлеба и пецива

Пекара „Хлеб и кифле” Жоржа Клемансоа 19, Београд производња хлеба и пецива
195. 
196. 

„Klas group” Ђорђа Ћутковића 1, Земун, 
Београд

производња хлеба и пецива

197. „Mil sped group” Булевар Зорана Ђинђића 121, 
Нови Београд

ангажовање у евакуацијама и транспорту робе

198. Установа „Геронтолошки центар Београд” Марије Бурсаћ 4а, Београд ангажовање у збрињавању у прихват и смештај угроженог становништва, 
посебно старих лица

199. Омладински џудо клуб „Београд” Мије Ковачевића 2, Београд ангажовање у јединицама ЦЗ и спасавање угроженог становништва 
200. Факултет за инжењерски менаџмент у 

Београду
Булевар војводе Мишића 43, 
Београд

пружање услуга у обуци штаба, СОТ, повереника и јединица ЦЗ и 
истраживању у области ванредних ситуација

201. Институт за процену ризика и заштиту 
животне средине и научно-истраживачки 
рад – ИНЗА

Булевар војводе Мишића 43, 
Београд

пружање услуга у обуци штаба, СОТ, повереника и јединица ЦЗ и 
пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање из области заштите од 
пожара,

202. Национална асоцијација за управљање 
ризицима – НУУР Београд

Булевар војводе Мишића 43, 
Београд

пружање услуга у обуци повереника и јединица ЦЗ и реализацији развојних 
пројеката у области ванредних ситуација

203. Научно-стручно друштво за управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама

Дијега Ривере 5, Београд научна истраживања из области ванредних ситуација, инжењерске 
делатности и техничко саветовање

204. Развојно иновациони систем Карађорђева 5, Београд пружање услуга у области ванредних ситуација
205. „Alhemi pharm” Ибарски пут 52, Београд пружање услуга у анализи и збрињавању у хемијским удесима
206. Апотека „Иванчић и син” Ресавска 76, Београд збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима
207. Апотека „Боненоне” Дула Караклајића 14, Лазаревац, 

Београд
збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима

208. Апотека „Магистра Живановић” Милеве Марић Ајнштајн 54, 
Београд

збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима

209. Апотекa „Лекo вита” Краља Петра Првог 248, 
Младеновац, Београд

збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима

210. АД „Рудо” Булевар војводе Путника 7, 
Београд

пружање услуга у збрињавању у ванредним ситуацијама, снабдевање са 
ортопедским помагалима

211. Апотеке „Сунце” Љутице Богдана 44, Савски 
венац, Београд

збрињавање у ванредним ситуација, снадбевање лековима

212. Електотехнички институт „Никола Тесла” Косте Главинића 8а, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање

213. Институт за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић”

Будевар деспота Стефана 142, 
Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање у области

214. Институт за заштиту биља и животну средину Теодора Драјзера 9, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, у 
епифитијама

215. „АSI COMPANY” Ранкеова 10/2, Београд здравствене услуге и ангажовање на местима за збрињавање
216. Ветеринарска клиника за мале животиње Бул. Деспота Стефана 119,

Београд
пружање услуга у евакуацијама животиња и научна истраживања из 
области ванредних ситуација, и стручна саветовање

217. Прихватилиште Земун Пут за „13. Мај” бб, Земун, 
Београд

ангажовање у збрињавању у спремање исхране у већем обиму

218. Прихватилиште Раковица Славка Миљковића бб, Београд ангажовање у збрињавању у спремање исхране у већем обиму
219. Прихватилиште за псе Ковилово (Војна 

башта)
Ковилово бб, Београд ангажовање у збрињавању у кућних љубимаца у већем обиму

220. Прихватилиште за псе Ковилово
(Падинска скела)

Ковилово бб, Београд ангажовање у збрињавању у кућних љубимаца у већем обиму

221. Служба комуналне зоохигијене Булевар деспота Стефана 119, 
Београд

ангажовање у дератизацији и санацијама после несрећа

222. „Техникум Таурунум” – Висока инжењерска 
школа струковних студија

Наде Димић 4, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање, учешће у заштити и 
спасавању

223. Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија 

Војводе Степе 283, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање, учешће у заштити и 
спасавању

224. Висока здравствена школа струковних студија Цара Душана 254, Београд пружање услуга у збрињавању и научна истраживања из области ванредних 
ситуација, учешће у заштити и спасавању

225. Београдска пословна школа струковних 
студија

Краљице Марије 149, Београд пружање услуга у области информисања у ванредним ситуацијама, учешће 
у заштити и спасавању
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Редни број Назив субјекта привредног-правног лица Седиште Задатак-мера заштите и спасавaња
226. Ваздухопловна академија Булевар војводе Бојовића 2, 

Београд
пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање, учешће у заштити и 
спасавању

227. „Telenor” Омладинских бригада 90, 
Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, у 
области информисања јавности

228. Мобилна телефонија Србије Таковска 2, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, у 
области информисања јавности

229. „VIP mobile” Омладинских бригада 21, 
Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, у 
области информисања јавности

230. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” Taковска 2, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, у 
области информисања јавности

231. Београдска аутобуска станица „БАС” Железничка 4, Београд пружање услуга у области транспорта
232. Ауто-мото савез Србије Кнегиње Зорке 58, Београд пружање услуга у области транспорта и безбедности саобраћаја
233. Лучка капетанија Београд Карађорђева 6, Београд пружање услуга у области транспорта воденим путем
234. Лука „Београд” Жоржа Клемансоа 37, Београд пружање услуга у области транспорта воденим путем
235. Савско путничко пристаниште Карађорђева бб, Београд пружање услуга у области транспорта воденим путем
236. Наутички клуб „Земун” Кеј ослобођења 29, Земун, 

Београд
спасавање и евакуација угроженог становништва на води

237. Наутички клуб „Београд” Ада Циганлија 9, Чукарица, 
Београд

спасавање и евакуација угроженог становништва на води

238. Наутички клуб „Дорћол” Доњоградски булевар бб, 
Београд

спасавање и евакуација угроженог становништва на води

239. Српски спасилачки тим 22.октобра 27. Земун, Београд спасавање и евакуација угроженог становништва
240. Марина „Сава” Блок 70, Нови Београд, Београд пружање услуга из области транспорта воденим путем
241. Градски центар за физичку културу Делиградска 27, Савски венац, 

Београд
пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

242. СРЦ „Пионирски град” Кнеза Вишеслава 27, Раковица, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

243. СРЦ „Милан Гале Мишкатировић” Тадеуша Кошћушка 20, Београд Пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама
244. СРЦ „Врачар” Сјеничка 1, Врачар, Београд пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама
245. СЦ „Бањица” Црнотравска 4, Вождовац, 

Београд
пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

246. СЦ „Вождовац” Црнотравска 4, Вождовац, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

247. ЦКС „Шумице” Устаничка 125, Београд пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама
248. СРЦ „Кошутњак” Кнеза Вишеслава 72, Чукарица, 

Београд
пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

249. БГ СЦ Ковилово Зрењанински пут 170, Палилула, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

250. СРЦ „Колубара” Хиландарска 1, Лазаревац, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

251. Хала „Александар Николић” Чарли Чаплина 39, Палилула, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

252. Хала спортова „Ранко Жеравица” Париске комуне 20, Нови 
Београд, Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

253. Хала „Слодес” Борска 92ф,
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама 

254. Спортска хала Кнеза Милоша 14, Сопот, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, смештај у евакуацијама

255. „Vlado baumaschinen” Сремских одреда 62, Сурчин, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

256. „Градитељ” Београд ад Радних акција 93, Железник, 
Чукарица, Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

257. Грађевинско предузеће „Напред” Булевар Михајла Пупина 115, 
Нови Београд, Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама 

258. „Рај холдинг” Милана Ракића 48, Звездара, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

259. „Енергопројект” Булевар Михајла Пупина 12, 
Нови Београд, Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање 

260. „Неимар” Кнегиње Зорке 2, Врачар, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

261. „Монтинвест” д.о.о. Чернишевског 2а, Врачар, 
Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање

262. „Колубара инвест – градња” Булевар војводе Путника 32-34, 
Савски венац, Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање 

263. „Србијааутопут” Љубе Чупе 5, Звездара, Београд пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање 

264. „Геомонт” Милана Ракића 66, Звездара, 
Београд

пружање услуга и научна истраживања из области ванредних ситуација, 
инжењерске делатности и техничко саветовање

265. „ЖГП” грађевинско предузеће Београд Водоводска 160, Чукарица, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, транспорт материјала и 
расчишћавање у рушевинама

266. „Грађевинар Балкан” Јурија Гагарина 28, Нови 
Београд, Београд 

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама
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Редни број Назив субјекта привредног-правног лица Седиште Задатак-мера заштите и спасавaња
267. ”Занат градња” Краља Уроша првог 1а, 

Батајница, Земун, Београд
пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

268. „Deneza М” Булевар Михајла Пупина 115г, 
Нови Београд, Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, снабдевању у збрињавању

269. „Комградња” Стевана Бракуса 6, Чукарица, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, транспорт материјала и 
расчишћавање у рушевинама

270. „Мармил инжењеринг” Народног фронта 76а, Звездара, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

271. „Queen” градња Маршала Тита 1 – Обреж; Житна 
35 – Добановци

пружање услуга из области ванредних ситуација, расчишћавања у 
рушевинама

272. „Беоброд” д.о.о. Радоја Дакића 49, Београд превоз терета унутрашњим пловним путевима
273. Дом за негу старих и непокретних лица 

„Senior plus”
Липовачки пут 13, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, у збрињавању старих и 
инвалида

274. Дом за смештај одраслих и старих „Бела 
кошута”

Павла Угринова 6, Београд пружање услуга из области ванредних ситуација, у збрињавању старих и 
инвалида

275. Дом за одрасле и старије „Гардош” Сибињанин Јанка 40, Београд пружање услуга из области ванредних ситуација, у збрињавању старих и 
инвалида

276. „ДИС” маркети Патријарха Димитрија 14, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, снабдевање намирницама 

277. „Домаћа трговина” Омладинских бригада 90б, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, снабдевање намирницама 

278. „Аман” маркети Виноградска 52а, Сурчин, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, снабдевање намирницама 

279. Маркети „Familly Đurović’’ Краља Петра I 13, Лазаревац, 
Београд

пружање услуга из области ванредних ситуација, снабдевање намирницама 

280. „TE GROUP” d.o.o. 22. октобра, Земун, Београд заштита од пожара; пројекти заштите од пожара; испитивање трафо 
станица, електричних и громобранских инсталација; израда пројеката, 
процена и планова.

281. „Електроизградња” д.о.о. Топлице Милана бб, Београд оправка и одржавање кабловских водова, трафо станица, надземних 
водова; оправка оштећених спољних мрежа стамбених насеља у ванредним 
ситуацијама

282. Ронилачки савез Београда Поп Лукина 4,
Београд

спасавање угроженог становништва на води и под водом

283. Савез организација подводних активности 
Србије

Београдска 71,
Београд

спасавање угроженог становништва на води и под водом

284. Спортски и картинг савез Србије Књегиње Зорке 58, Београд ангажовање у ванредним ситуацијама у заштити и спасавању угроженог 
становништва

285. Савез екстремних спортова Србије Карађорђева 135, Београд ангажовање у ванредним ситуацијама у заштити и спасавању угроженог 
становништва

286. Кајакашки савез Србије Ада Циганлија 10, Чукарица, 
Београд

спасавање угроженог становништва на води

287. ФР „АРТ ДИГИТАЛ ФОТО” Теразије 5, 
Београд

снимање из ваздуха, брзо мапирање подручја и осматрање

288. Институт за хемију, технологију и металургију Његошева 12, Врачар, Београд лабораторијска испитивања воде и предмета опште употребе у случају 
еколошких и других инцидената

III
Правна лица од посебног значаја за заштиту и спасава-

ње из тачке II, овог решења, процену ризика од катастрофа 
и планове заштите и спасавање у катастрофама израдиће 
на основу Упутства о методологији за израду процене угро-
жености од елементарних непогода и других несрећа и пла-
нове заштите и спасавање у ванредним ситуацијама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 18/2017).

У остваривању законом утврђених задатака цивилне 
заштите и задатака из тачке II, овог решења, оспособљена 
правна лица, припремају и спроводе мере и задатке цивил-
не заштите, а нарочито:

1. превентивне мере;
2. мере заштите у случају непосредне опасности од еле-

ментарних непогода и других несрећа;
3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и 

друге несреће;
4. мере ублажавања и отклањања непосредних последи-

ца од елементарних непогода и других несрећа.

IV
Правна лица од посебног значаја за заштиту и спасава-

ње као субјекти заштите и спасавања у катастрофама доста-
вљају извештаје Градском штабу за ванредне ситуације на 
територији града Београда. 

Правна лица од посебног значаја за заштиту и спасава-
ње достављају редовне извештаје надлежном органу Мини-
старства унутрашњих послова Републике Србије у складу 
са законом.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града 
Београда, својим актом ближе дефинише начин и време из-
вештавање. 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 
комуникације и координације са грађанима, у координа-
цији са Управом за ванредне ситуације у Београду, Сектора 
за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, пружа стручну помоћ субјектима из тач-
ке II, овог решења. 

V
Лица која учествују у изради процене ризика од ката-

строфа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуаци-
јама, имају обавезу чувања и заштите тајности података.

VI
Градске општине Града Београда у плану заштите и спаса-

вања за ванредне ситуације дефинисаће задатке правним су-
бјектима из своје надлежности за предузимање мера цивилне 
заштите и спровођење активности у ванредним ситуацијама 
у координацији са Градским штабом за ванредне ситуације.
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VII
Градоначелник града Београда, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, доноси 

одлуку о активирању оспособљених правних лица из тачке II, овог решења.
Градоначелник града Београда, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, може 

одредити и друга правна лица која су оспособљена за одређену врсту опасности и донети одлуку за њихово активирање и 
ангажовање у ванредним ситуацијама.

VIII
Доношењем овог решења, престаје да важи решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање 

на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 90/19).

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

Градско веће Градa Београдa 
Број 87-446/19-ГВ, 13. маја 2019. године

Председник
проф. др Зоран Радојичић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АПРИЛУ 2019. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у 
априлу 2019. године износи 0,6% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-70/2019, 13. маја 2019. године

Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, чији је 
оснивач Град Београд са огласом  – – – – – – – – – –  1

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа за изградњу 
и обављање превоза путника метроом и развој град-
ске железнице у Београду „Београдски метро и воз”, 
Београд, чији је оснивач Град Београд са огласом – –  2

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан 
технологије”, чији је оснивач Град Београд са огласом  3

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, 
чији је оснивач Град Београд са огласом  – – – – – –  5

Решење о измени и допуни Решења о образова-
њу Комисије за именовања директора јавних пре-
дузећа, чији је оснивач Град Београд и именовању 
председника и чланова Комисије  – – – – – – – – – –  6

Решење о давању сагласности на употребу име-
на Града Београда у пословном имену Привредног 
друштва „Belgrade Airport d.o.o. Beograd”  – – – – –  6

Решење о престанку функције заменика град-
ског правобраниоца Града Београда  – – – – – – – –  6

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног предузећа за обављање делатноси од оп-
штег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”  7

Решење о именовању директора Јавног предузе-
ћа за обављање делатности од општег интереса за 
Град Београд „Београдска тврђава”  – – – – – – – – –  7

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног водопривредног 
предузећа „Београдводе”, Београд– – – – – – – – – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора ЈВП „Београдводе”  – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о утврђивању престанка мандата вр-
шиоцу дужности директора Јавног предузећа „Ада 
Циганлија”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Ада Циганлија”  – – – – – –  8

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Апотеке „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Апотеке „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – –  9
Решење о разрешењу вршиоца дужности заме-

ника директора Апотеке „Београд”  – – – – – – – – –  9
Решење о именовању вршиоца дужности заме-

ника директора Апотеке „Београд”  – – – – – – – – –  9
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  9
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  10
Решење о именовању директора Центра дечјих 

летовалишта и опоравилишта Града Београда – – –  10
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Центра београдских фестивала  – – – – – – – –  10
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Центра београдских фестивала  – – – – – – – –  10
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Позоришта „Пуж”  – – – – – – – – – – – – – – –  10
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Позоришта „Пуж”  – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Београдског драмског позоришта  – – – – – – –  11
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Београдског драмског позоришта  – – – – – – –  11
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Позоришта „Бошко Буха”  – – – – – – – – – – –  11
Решење о именовању директора Позоришта 

„Бошко Буха”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Ло-

калног плана управљања отпадом Града Београда 
2011-2020. за 2018. годину  – – – – – – – – – – – – – –  11

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Закључак о усвајању Извештаја о раду заштит-
ника грађана за 2018. годину са извештајем  – – – –  18

Решење о одређивању субјеката од посебног зна-
чаја за заштиту и спасавање на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Показатељ потрошачких цена у априлу 2019. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34



Број 33 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. мај 2019.

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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