
Градоначелник Града Београда дана 13. јула 2020. годи-
не, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
159. став 1. Закона о запосленима у јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 24. тач-
ка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
52. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 
МУЗЕЈУ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР 

ЗДРАВКА ПЕЧАРА

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и си-
стематизацији послова у Музеју афричке уметности – збир-
ка Веде и др Здравка Печара број 93-1 од 23. марта 2018. го-
дине који је донео директор 23. марта 2018. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 10. 
– са једним извршиоцем, што чини укупно 10 радних места 
са 10 извршилаца, финансирају из буџета Града Београда. 

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

Градоначелник града Београда
Број 110-4350/20-Г, 13. јула 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда дана 13. јула 2020. годи-
не, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
159. став 1. Закона о запосленима у јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 24. тач-
ка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
52. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

КУЋИ ЛЕГАТА

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Кући легата број 521 од 1. јуна 
2018. године који је донео директор 1. јуна 2018. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 
7. – са једним извршиоцем, што чини укупно седам радних 
места са седам извршилаца, финансирају из буџета Града 
Београда. 

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

Градоначелник града Београда
Број 110-4351/20-Г, 13. јула 2020. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ 

И СУРЧИНУ – ЗА БЛОКОВЕ 42 И 48 У ОКВИРУ БЛОКА 53, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације 

за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 и 48 у оквиру блока 53, Градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: Измена и допуна Плана детаљне регулације).
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2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се – „УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР” д.о.о, Топли-
чин венац 11/II, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће Привредно друштво „Велетржница – 
Београд” д.о.о., Ауто-пут бб, Београд. 

4. Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне 
регулације, обухвата површину јужно од ауто-пута, која 
је Планом детаљне регулације за подручје привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службе-
ни лист Града Београда”, број 61/09), означена као блокови 
42 и 48, а налази се у оквиру новобеоградског блока 53, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 72 ha.

5. Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
Нацрта измена плана.

6. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” 
у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 и 48 у 
оквиру блока 53, градска општина Нови Београд представља-
ју План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) и План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19).

7. Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације, планиране су површине за остале намене – 
привредне зоне П2 (привредно комерцијане делатности) и 
површине за јавне намене – комуналне површине (градске 
пијаце), површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
и мрежа саобраћајница.

8. Према Плану генералне регулације система зелених 
површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), на предметној локацији планирани су блокови, 
нема постојећих ни планираних јавних зелених површина.

9. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације је проширење комуналних површина за изградњу 
Велетржнице, подизање нивоа урбанитета ове комуналне 
целине, опремање инфраструктуром и дефинисање зона из-
градње, просторна и функционална интеграција подручја у 
урбано ткиво и унапређивање животне средине.

10. У оквиру намене простора Измена и допуна Плана 
детаљне регулације нису планирани будући развојни про-
јекти одређени прописима којима се уређује процена ути-
цаја на животну средину.

11. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна 
Плана детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

12. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ау-
то-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 

и 48 у оквиру блока 53, Градска општина Нови Београд, која 
је у процесу доношења.

Оквирна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације, обухвата површину јужно од ауто-пута, која је Пла-
ном детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ау-
то-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени 
лист Града Београда”, број 61/09), означена као блокови 42 и 
48, а налази се у оквиру новобеоградског блока 53, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 72 ha.

Коначна граница Измене и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта измена плана.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу „Урбанистички центар”, Топлички ве-
нац број 11/II, Београд, које је дужно да Нацрт измена и до-
пуна Плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Привредно друштво „Велетржница – 
Београд” д.о.о., Ауто-пут бб, Београд. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, има-
јући у виду планирану намену којом нису планирани буду-
ћи развојни пројекти одређени прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и мишљење Секретари-
јата за заштиту животне средине (V-04 број 501.3-12/2020 од 
24. фебруара 2020. године) утврдио је да предметна Измена 
и допуна Плана детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Зако-
на о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-13/2020 од 
3. јуна 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда, доставио је на 
мишљење Предлог решења о неприступању изради страте-
шке процене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ау-
то-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 
и 48 у оквиру блока 53, градска општина Нови Београд, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
број 501.3-58/2020 oд 18. јуна 2020. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис арх. бр: 28725/1, број 
I 4-1/1298/20 од 17. јуна 2020. године), Завод за заштиту 
природе (допис 03 број 020-1472/2 од 29. јуна 2020. године) 
и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 12933/1 од 29. јуна 
2020. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-13/20, 1. јула 2020. године 
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата за урбанизам

и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ 
ВОДЕ Ø1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, 
ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕ-

ВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за изградњу цево-
вода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Пар-
тизанске авијације и Пеђе Милосављевића, градска општина 
Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
део улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе 
Милосављевића, од границе Измене и допуне Плана детаљ-
не регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистрал-
ног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког мо-
ста – деоница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 
(„Службени лист Града Београда”, број 39/11) до локације 
ППВ „Бежанија”, са везама саобраћајница и инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 
3,8 ha. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се 
утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и за изградњу цевовода чи-
сте воде Ø1200 планирана је даља планска разрада израдом 
плана детаљне регулације и План генералне регулације си-
стема зелених површина Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 110/19), према коме су у оквиру обухвата 
предметног плана планиране трасе дрвореда и зелене повр-
шине у регулацији саобраћајница.

5. Циљ израде Плана детаљне регулације је да се грани-
цом обухвати простор потребан за изградњу цевовода чисте 
воде Ø1200 којим се повезује лева и десна обале Саве, по-
стројења за припрему воде ППВ „Бежанија” и ППВ „Макиш”. 

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на животну 

средину (смернице које се односе на спровођење Плана и 
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана 
детаљне регулације. У случају непостојања релевантних по-
датака, извршиће се циљана мерења у складу са законом. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну Плана детаљне регулације део је документације која се 
прилаже уз План.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспо-
та Стефана број 56, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о из-
ради плана детаљне регулације. Средства за израду Плана 
детаљне регулације обезбедиће ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, Београд, Кнеза Милоша број 27.

9. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног Плана детаљне регулације за изград-

њу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Доброви-
ћа, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, градска 
општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
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бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 број 501.3-46/2020 од 19. маја 2020. 
године, утврдио је да предметни План детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлежe обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члану 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Плана детаљне ре-
гулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се посто-
јеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација Плана 
не може имати негативан утицај на животну средину друге 
државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-15/20 од 5. јуна 2020. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
број 501.3-59/2020 oд 18. јуна 2020. године), ЈКП „Зеленило 
– Београд” (допис број 12521/1 од 18. јуна 2020. године) и 
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх. број 
28218/1 од 22. јуна 2020. године) доставили су мишљења у 

којима наводе да се може донети Решење о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину пред-
метног плана.

Завод за заштиту природе Србије у остављеном року 
није доставио тражено мишљење, тако да се сматра да је са-
гласан са предложеним решењем.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-15/20, 2. јула 2020. године 

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата за урбанизам

и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУНУ 2020. ГО-

ДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београ-
ду, у јуну 2020. године износи 0,6% у односу на претходни 
месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-51/2020, 13. јула 2020. године

Руководилац Сектора
 Невенка Јакшић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 
68/20), Изборна комисија градске општине Нови Београд, на седници одржаној 15. јула 2020. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА 

I. На основу спроведених избора за избор одборника Скупштине градске општине Нови Београд, одржаним 21. јуна 
2020. године, као и укупних резултата избора објављених 9. јула 2020. године, а у складу са чланом 43. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) Из-
борна комисија Градске општине Нови Београд додељује мандате кандидатима са изборних листа које су освојиле одбор-
ничке мандате, по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата, и то: 

1) Са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – НАШ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД:
Ред. 
број  Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште 

1. Александар Шапић 1978. доктор наука Нови Београд
2. Милосија Перуновић 1955. Дипломирани економиста Нови Београд
3. Ранко Ратковић 1957. Дипломирани правник Нови Београд
4. Светозар Андрић 1954. Генерал у пензији Нови Београд



15. јул 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 87 – 5

Ред. 
број  Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште 

5. Данијела Цветковић 1975. Дипломирани економиста Нови Београд
6. Радован Тврдишић 1971. правник Нови Београд
7. Бојан Бован 1969. Дипломирани правник Нови Београд
8. Саша Китановић 1964. информатичар Нови Београд
9. Славојка Шапић 1951. пензионер Нови Београд

10. Татјана Јовановић 1985. Козметички техничар Нови Београд
11. Марко Аврамовић 1984. инжењер Нови Београд
12. Никола Китановић 1992. Дипломирани правник Нови Београд
13. Мирољуб Костић 1969. Машински техничар Нови Београд
14. Нела Милијић 1969. Медија менаџер Нови Београд
15. Људмила Лазов 1969. Професор енглеског језика Нови Београд
16. Милош Шапић 1947. пензионер Нови Београд
17. Ивана Поповић 1987. Дипломирани социјални радник Нови Београд
18. Небојша Шапић 1964. предузетник Нови Београд
19. Бојана Чаворовић 1988. књиговођа Нови Београд
20. Најдан Милијић 1996. студент Нови Београд
21. Милан Кајганић 1965. аутомеханичар Нови Београд

 22. Александра Чамагић 1985. Професор енглеског језика и нњижев-
ности  Нови Београд

23. Александар Котев 1971. електротехничар Нови Београд

2) Са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Ред. 
број  Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Марија Здравковић 1973. Лекар интерниста – кардиолог Нови Београд
2. Срђан Минић 1959. Дипломирани економиста Нови Београд
3. Татјана Стевић 1987. Дипломирани инжењер саобраћаја Нови Београд
4. Алекса Ускоковић 1956. Дипломирани инжењер електротехнике Нови Београд
5. Немања Богатинчевић 1990. Трговински техничар Нови Београд

6. Весна Јанковић 1971. Дипломирани инжењер пољопри-
вредне технике Нови Београд

7. Ивана Џавић 1987. Дипломирани културолог Нови Београд
8. Милош Тодоровић 1992. Дипломирани економиста Нови Београд
9. Мирослав Трајковић 1984. Дипломирани менаџер Нови Београд

10. Милорад Божовић 1963. Официр у пензији Нови Београд
11. Спасо Радуловић 1993. Студент Нови Београд
12. Душица Миљановић 1961. Дипломирани економиста Нови Београд
13. Дејан Јунговић 1966. Државни службеник Нови Београд
14. Љубица Арсенијевић 1965. Дипломирани правник Нови Београд
15. Предраг Јушковић 1968. Дипломирани правник Нови Београд
16. Марко Стошић 1986. Техничар за компјутерско управљање Нови Београд
17. Ивана Старчевић 1974. Дипломирани економиста Нови Београд
18. Ирена Милутиновић 1965. Дипломирани економиста Нови Београд
19. Југослав Трајковић 1980. Дипломирани економиста Нови Београд
20. Ђорђевић Јасмина 1977. Дипломирани педагог Нови Београд
21. Балабан Бранко 1958. Машински техничар Нови Београд
22. Милош Станковић 1983. Мастер инжењер пољопривреде Нови Београд
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3) Са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Мар-
ковић Палма

Ред. 
број  Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Проф. др. Предраг Марковић 1965. Доктор историјских наука Нови Београд
2. Живан Обреновић 1950. Предузетник Нови Београд
3. Милош Марковић 1971. Дипл. економиста Нови Београд

4. Прим. др сци. мед.
Олга Васовић 1965. Субспец.

ендокринологије Нови Београд

II. Кандидидатима из тачке 1. ове одлуке Изборна комисија градске општине Нови Београд ће издати уверења о избору 
за одборнике Скупштине градске општине Нови Београд.
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„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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