
Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 2021. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17) и 
члана 31. 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), донела је 

OДЛУКА
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ЕДВАРДУ РУСЈАНУ

Члан 1.
Подиже се споменик Едварду Русјану на платоу фонтане код Улице војводе Бојовића на кп 69/2, КО Стари град.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Амбасаде Републике Словеније у Београду и осталих донатора.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, Ур-

банистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Београд.
Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 6-323/21-С, 9. јунa 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 2021. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању спо-
меника и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. 
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), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА БРАНКУ ПЕШИЋУ

Члан 1.
У Одлуци о подизању споменика Бранку Пешићу („Службени лист Града Београда”, број 110/20), члан 1. мења се и гласи:
„Подиже се споменик Бранку Пешићу на Великом тргу у градској општини Земун”.

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда 
Број 6-322/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 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) и члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00031/2021-24 од 4. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПАРКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

I. Додељује се назив Парка „Едвард Русјан” и то Градска 
општина: Стари град.

1. Парку који се налази на платоу фонтане код Улице 
војводе Бојовића, на кп 69/2, КО Стари град одређује се на-
зив: ПАРК „Едвард Русјан”. 

II. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Града Београда 
Број 015-321/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 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) и члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00024/2021-24 од 26. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Додељује се назив улице и то Градска општина: Чука-
рица.

1. Улици Осијечкој мења се назив и одређује се нов на-
зив: Улица Драгана Никитовића.

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

Скупштина Града Београда 
Број 015-317/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 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) и члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00025/2021-24 од 26. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
I. Додељује се назив улице и то Градска општина: Рако-

вица.
1. Новој улици која почиње од Газиместанске на кп 5/1, 

од кп 5/28 иде дуж кп 5/25, кп 5/10, сече кп 5/8 и завршава 
се на кп 5/18, између кп 5/15 и кп 5/13, све у КО Стара Рако-
вица, одређује се назив: Улица Милана Вујовића.

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

Скупштина Града Београда 
Број 015-318/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 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) и члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00030/2021-24 од 3. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. Додељује се назив улице и то Градска општина: Пали-
лула.

1. Улици Мали Лесковац мења се назив и одређује се нов 
назив: Улица ириса.

II. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Града Београда 
Број 015-319/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018), члана 31. тачка 21. Статута Града Бео-
града („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) и члана 3. Одлуке о утврђива-
њу назива улица и тргова на територији града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) 
уз прибављену сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе број 015-05-00029/2021-24 од 3. јуна 2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Додељује се назив улице и то Градска општина: Лазаревац.
1. Улици Лесковачка мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Саше Иванковића.
II. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда 

Број 015-320/21-С, 9. јуна 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 31. тачка 7. 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), члана 77, а у 
вези са чланом 78. Закона о приватизацији („Службени гла-
сник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично ту-
мачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС, 
83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), члана 2а, члана 67. став 4. тачка 
3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. 
закон, 61/07, 20/09, 72/09, – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12, 
– исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, – ау-
тентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 
и 144/20), члана 35. Закона о финансирању локалне самоу-
праве („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 
– усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 
95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. 
износи,104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 
89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – 
усклађени дин. износи и 126/20 – усклађени дин. износи), 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-5695/2020 од 
30. јула 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУ-
ПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИ-
ТАЛУ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМ-

ПАНИЈА БОРБА” А.Д. БЕОГРАД 

Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу не-

измирених јавних прихода од стране Новинско-издавач-

ког предузећа „Компанија Борба” а.д. Београд, матични 
број 17454447, и то потраживања по основу неизмирених 
изворних прихода са стањем на дан 30. јун 2019. године, 
са припадајућом каматом до 10. марта 2021. године и по-
траживања по основу неизмирених уступљених прихо-
да са стањем на дан 30. јун 2019. године, са припадајућом 
каматом до 10. марта 2021. године, у укупном износу од 
1.000.285.778,65 динара, конвертују се у трајни улог у капи-
талу Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” 
а.д. Београд.

Потраживања града Београда, настала по основу неи-
змирених јавних прихода Новинско-издавачког предузе-
ћа „Компанија Борба” а.д. Београд из става 1. овог члана, 
чине:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
740.447.813,09 динара:

– Порез на имовину у износу од 611.730.784,87 динара;
– Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору у износу од 11.363.884,18 динара;
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-

носу од 47.240.264,34 динара;
– Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама у износу од 70.104.354,02 динара и
– Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате у 

износу од 8.525,68 динара.
2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 

259.837.965,56 динара:
– Порез на зараде у износу од 227.765.961,28 динара;
– Порез на фонд зарада у износу од 18.154.103,32 ди-

нара; 
– Порез на фонд зарада у износу од 110.576,68 динара;
– Порез на ПАПН у износу од 37.615,64 динара;
– Порез на зараде – обједињена наплата у износу од 

10.702.383,73 и
– Порез на друге приходе – обједињена наплата у износу 

од 3.067.324,91 динар.

Члан 2.

Конверзија потраживања Града Београда, доспелих са 
стањем на дан 30. јун 2019. године, са припадајућом ка-
матом до 10. марта 2021. године, у трајни улог у капиталу 
Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д. 
Београд, по основу неизмирених изворних и уступљених 
јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвоје-
ног и правноснажног унапред припремљеног плана реорга-
низације привредног друштва, након закљученог Уговора о 
конверзији потраживања између Града Београда и Новин-
ско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д. Београд, 
у складу са овом одлуком и уписа акција Града Београда у 
Централном регистру хартија од вредности у висини укуп-
ног потраживања из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

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

Скупштина Града Београда 
Број 4-295/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, Закона о друштвеној бризи о деци („Службе-
ни гласник РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 
48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 18/10), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 
31. тачка 7. 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) и члана 12. став 1. алинеја 11. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И 

ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Центра дечјих 

летовалишта и опоравилишта Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 10/11, 23/13, 11/15, 70/17 и 17/20), у 
члану 4а после алинеје 1. тачка се замењује запетом и додаје 
се нова алинеја 2. која гласи:

„да организује рекреативни боравак корисника Центра 
за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у ра-
звоју из Београда”.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда 
Број 020-329/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 31. тачка 9а. 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВ-
НИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА „ПУТЕВИ БЕО-

ГРАДА” ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 

1. Покреће се поступак избора директора јавног преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, и то:

– Јавно предузеће за управљање јавним путевима града 
Београда „Путеви Београда”, Београд, 27. марта 43-45.

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 предузећа за управља-
ње јавним путевима града Београда „Путеви Београда”.

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

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 oдлуке стараће се Секретаријат за 
саобраћај и Секретаријат за информисање. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 02-342/21-С, 9. јуна 2021. 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 ЈП за упра-
вљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”, 
број 02-342/С-21 од 9. јуна 2021. године Скупштина Града 
Београда, оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА 

„ПУТЕВИ БЕОГРАДА” 

– Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за упра-
вљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”. 
Београд, 27. марта 43-45, Матични број: 21297739, ПИБ: 
110101474. Предузеће обавља делатност од општег интереса 
за Град Београд, управљање путевима града Београда, која 
обухвата: организовање и обављање стручних послова на 
изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних 
путева града Београда; коришћење јавног пута (организова-
ње и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вр-
шење јавних овлашћења и сл.); заштита јавног пута; врше-
ње инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији 
јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; ор-
ганизовање стручног надзора над изградњом, реконструк-
цијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање из-
градње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; 
означавање јавног пута; вођење евиденције о јавним путе-
вима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Претежна делатност предузећа је: 42.11 – изградња путе-
ва и ауто-путева.

Радно место: Директор Јавног предузећа за управљање 
јавним путевима града Београда „Путеви Београда” на пе-
риод 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.;
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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, 27. марта 43-45.
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 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). 

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

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 саобраћај, 27 марта 43-45, Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за избор директора ЈП за управљање јав-
ним путевима града Београда „Путеви Београда”.

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); 

– 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 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 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 конкур-
са у „Службеном гласнику РС”;

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 Ивана Лазаревић (ivana.lazarevic@beograd.gov.rs) и Не-
бојша Миливојевић (nebojsa.milivojevic@beograd.gov.rs) тел: 
011/3309-630, 011/330-9378 и 011/2754-458 сваког радног 
дана од 9.00 до 12.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 26. став 1. тачка 3) Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 31. 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), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТA ЈAВНО-ПРИ-
ВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ 
КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА У ГРАДУ БЕО-
ГРАДУ И СНАБДЕВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ КОМПРИ-

МОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА

1. Усваја се Предлог пројекта јaвно-приватног партнер-
ства за изградњу станице компримованог природног гаса у 
граду Београду и снабдевање и дистрибуцију компримова-
ним природним гасом, на који је дато мишљење Комисије 
за јавно-приватно партнерство Владе РС број 11/2021 од 1. 
јуна 2021. године, да се предметни пројекат може реализо-
вати у форми јавно-приватног партнерства. 

2. Задужује се јавно комунално предузеће ГСП „Бео-
град” из Београда, да као Јавно тело предузме све неопходне 
радње и активности у складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама у циљу реализацијe Пројекта из 
тачке 1. ове одлуке, и то:

– да отпочне поступак за одабир приватног партнера, 
донесе Одлуку о избору приватног партнера, припреми 
текст коначног Нацрта јавног уговора, ради давања сагла-
сности од стране Скупштине Града Београда на коначни 
Нацрт јавног уговора и исти након добијања сагласности 
потпише са изабраним приватним партнером у својству 
јавног партнера. 
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3. Aдминистративно-техничку помоћ ради прибављања 
сагласности на текст коначног Нацрта уговора из тачке 2. 
ове одлуке, Јавном комуналном предузећу ГСП „Београд” 
из Београда пружаће Секретаријат за јавни превоз Градске 
управе града Београда. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 34-343/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), члана 6. Одлуке о гра-
ђевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, 
број 20/15) и у складу са Законом о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
и 9/20), донела је

ДР УГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 

за 2021. годину (у даљем тексту: основни програм) донела 
је Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. де-
цембра 2020. године, а објављен је у „Службеном листу Гра-
да Београда”, број 141/20 од 18. децембра 2020. године. Прве 
измене и допуне Програма (у даљем тексту: Прве измене 
Програма) донела је Скупштина Града Београда на седници 
одржаној 12. марта 2021. године, а објављенe су у „Службе-
ном листу Града Београда”, број 12/21 од 12. марта 2021. го-
дине. Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта 
на територији града, улагања у припрему и изградњу обје-
ката од посебног стратешког интереса за развој града и дру-
га улагања, као и неопходне активности на стварању услова 
и припреми документације за отуђење земљишта које је у 
јавној својини Града Београда. 

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

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

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

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

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

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 

опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и 
припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне 
две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту Јав-
ног предузећа).

Упоредо са израдом Ребаланса буџета Града Београда за 
2021. годину приступило се и изради других измена и до-
пуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2021. годину. Сагласно инструкцијама за ребаланс буџета 
града Београда, као и наменских средстава у ребалансу Ре-
публике Србије која ће се пренети у буџет Града Београда, 
укупно планирана средства за реализацију других измена 
Програма износе 15.441.490.972 динара.

Повећање средстава, између осталог, условила је хитна 
реализација објеката од значаја за Републику Србију за која 
су наменска средства обезбеђена буџетом републике и то:

– 1.487.000.000 динара за израду техничке документаци-
је и извођење радова за опремање локације за изградњу фа-
брике вакцина у оквиру привредне зоне ауто-пут у Новом 
Београду, Земуну и Сурчину;

– 1.000.000.000 динара за решавање имовинско-правних 
односа за опремање локације за изградњу фабрике вакцина 
у оквиру привредне зоне ауто-пут у Новом Београду, Зему-
ну и Сурчину;

– 2.100.000.000 динара за решавање имовинско-прав-
них односа за изградњу насипа за депо за метро, пруге, дела 
приступне саобраћајнице уз депо, терминуса и паркинга у 
функцији метроа на простору Макишко поље;

– 380.000.000 за решавање имовинско-правних односа за 
блок 42 за потребе изградње аутобуске станице.

Такође, из буџета Републике Србије биће обезбеђено и 
1.320.000.000 динара за решавање имовинско правних од-
носа за изградњу дела саобраћајница са припадајућом ин-
фраструктуром на подручју Макишко поље за обезбеђење 
приступа планираним садржајима метроа.

Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне рас-
ходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у складу 
са тим, извршиле прерасподелу планираних средстава за ре-
ализацију Програма по објектима и активностима.

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

– Наставак реализације започетих објеката;
– Обавезе према инвеститорима по раније закљученим 

уговорима;
– Објекти од интереса за град према стратешким плано-

вима развоја;
– Одржавање континуитета изградње комуналне мреже 

и објеката значајних за развој града у целини;
– Изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– Изградња нових објеката и реконструкција и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;

– Израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

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

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

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

јини;
3. Програм одржавања и трошкова.
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Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и 
економским класификацијама

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2021. год.
ПРЕМА ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 2021. год.

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА 

ЗА 2021. год.

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА 

ЗА 2022. год.

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА 

ЗА 2023. год.
1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2.101.019.450 6.281.019.450 2.050.110.415 1.952.341.075

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКА-
ТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

308.714.509 308.714.509 351.736.579 330.872.880

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У 
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

291.891.686 291.708.882 292.143.423 149.530.097

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕ-
ТЕ У ПЛАНСКОЈ ГОДИНИ

8.618.663 8.801.467 55.873.156 178.142.783

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 8.204.160 8.204.160 3.720.000 3.200.000
I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА 306.875.400 306.875.400 366.334.268 205.225.732
1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 250.708.132 250.708.132 337.134.268 180.225.732
2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА 9.418.852 9.418.852 3.000.000 3.000.000
3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 20.065.775 20.065.775 6.000.000 4.000.000
4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

ПЛАНОВА
0 0 8.000.000 8.000.000

5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ 26.682.641 26.682.641 12.200.000 10.000.000
I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 1.485.429.541  5.665.429.541  1.332.039.568 1.416.242.463
II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.383.491.930 7.978.621.262 12.044.043.121 11.915.016.948

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

2.426.224.526 2.127.775.953 4.094.996.794 5.852.963.822

1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.362.349.526 1.063.650.953 2.199.185.194 4.108.552.222
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.063.875.000 1.064.125.000 1.895.811.600 1.744.411.600

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 3.957.267.404 5.850.845.309 7.949.046.327 6.062.053.126
1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 2.236.455.990 3.475.685.087 4.540.349.606 2.764.873.126
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 922.947.784 1.417.213.614 1.931.627.631 1.778.450.000
3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 559.971.333 659.371.893 960.524.090 908.730.000
4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА 227.192.297 267.574.715 214.670.000 110.000.000
5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 10.700.000 31.000.000 301.875.000 500.000.000

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ 55.600.000 125.676.130 129.120.000 128.480.000
2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 0 0 0 0
3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА 131.463.775 138.174.130 50.010.709 30.126.999
4. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 891.000.000 918.000.000 918.000.000 918.000.000

УКУПНО 1+2+3+4: 9.562.575.155 15.441.490.972 15.191.284.245 14.943.965.022
БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 0 1.320.000.000 0 0

1. ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

I. Припремање грађевинског земљишта,
II. Опремање грађевинског земљишта,
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу.

I. Припремање грађевинског земљишта 

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

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

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део Програма који садржи податке о прибављању урбани-
стичких планова приказан је у подгрупама према фази реали-
зације, са износом средстава потребних за њихову израду:

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

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

Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.
Измене у овом делу Програма односе се на усклађивање 

остварене динамике и планиране реализације до краја теку-
ће године. 

2. Припремна документација за израду и спровођење пла-
нова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, пројекти)

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

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

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

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

6. прибављање локацијских услова
У овом делу програма није било измена.
3. Решавање имовинско-правних односа
Део Програма који садржи податке о прибављању зе-

мљишта и решавању имовинско-правних послова приказан 
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља 
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за 
његову реализацију, и то за:

1. објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града

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

баља,
6. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
У овом делу Програма повећана су средства у односу 

на она предвиђена првим изменама Програма имајући у 
виду хитну реализацију објеката од значаја за Републику 
Србију и то опремање локације за изградњу фабрике вак-
цина, Макишко поље на коме се планира изградња депоа 
метроа и аутобуску станицу у Блоку 42 на Новом Београ-
ду, за које су средства предвиђена ребалансом буџета Ре-
публике Србије, као и до сада донета решења и закључене 
споразуме пред надлежним органима за локације предви-
ђене програмом.

II. Опремање грађевинског земљишта

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

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града

Овај део програма одвојен је као посебан програм, обзи-
ром на специфичност објеката и сложеност процеса плани-
рања активности.

Другим изменама програма у делу саобраћајница са 
припадајућом инфраструктуром извршено је смањење и 
прерасподела средстава, док су у делу канализације непро-
мењена средства.

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова:

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

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

расељавање.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 

– Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветље-
ње, измештање и заштита телекомуникационих и елек-
тро-енергетских инсталација) у циљу опремања локација. 
Ова група послова посебно обухвата следеће објекте:

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

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

ти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом 

инфраструктуром представља изградња недостајуће инфра-
структуре у функцији опремања нових локација по подне-
тим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички 
и формално правни услови. Реализација наведене инфра-
структуре спроводи се по закљученим уговорима и то:

– 91 уговор у којима Дирекција преузима обавезу да фи-
нансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је предви-
ђена Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта;

– 198 уговора о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи; 

– 50 уговора о финансирању изградње инфраструкту-
ре средствима физичких и правних лица, сагласно члану 
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 
лист Града Београда”, број 74/15). 

За прву категорију уговора реализација представља тро-
шак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирекција за-
једнички учествују у опремању локације сагласно дефиниса-
ним уговорним обавезама, док се за трећу категорију уговора 
реализација спроводи средствима инвеститора. Израда тех-
ничке документације и изградња одвијају под стручним над-
зором Дирекције уз спровођење свих законских процедура у 
поступку прибављања грађевинске и употребне дозволе, које 
су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти преда-
ју се Граду у трајно власништво. Према очекиваној динамици 
завршетка радова, на одговарајућим програмским позицији-
ма обезбеђена су буџетска средства за порез на додату вред-
ност који се измирује до примопредаје објеката Граду.

У посебном прилогу програма дата је табела закључе-
них уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и 
изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструк-
туре средствима физичких и правних лица.

Другим изменама је извршено повећање и прерасподе-
ла средстава у складу са оствареном и предвиђеном дина-
миком у наредном периоду, нарочито имајући у виду хитну 
реализацију опремања локације фабрике вакцина, за коју су 
наменски предвиђена средства у износу од 1.487.000.000 ди-
нара у ребалансу Републике Србије. 

У овом делу Програма предвиђене су, на основу захтева 
гтрадских општина, и припремне активности на реализа-
цији следеће инфраструктуре:

II.2.1.Б.18 Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу
II.2.1.Ц.33 Улица Јанка Катића у Младеновцу
2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм обу-

хвата припремне активности и изградњу и реконструкци-
ју примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања 
града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже 
у циљу опремања локација. Ова група послова посебно са-
држи следеће објекте:

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

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

3. дистрибутивна мрежа.
Другим изменама програма је извршено повећање и 

прерасподела средстава у складу са предвиђеном динами-
ком до краја текуће године.

3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм обу-
хвата припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних 
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
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мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

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

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

фекална канализација, општа канализација).
Другим изменама Програма извршено је повећање и 

прерасподела средстава у складу са оствареном динамиком, 
извршеним коначним обрачунима и предвиђеним активно-
стима до краја текуће године. 

4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-
баља – Програмом су предвиђене активности на изградњи 
и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на 
завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне 
инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и при-
премне активности за потребе формирања новопланира-
них гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе 
послова посебно се идентификује на следеће објекте:

1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.

Другим изменама Програма је извршено повећање и 
прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђе-
ном динамиком до краја текуће године.

5. Изградња и прибављање станова и других простора 
за расељавање – програмом се планирају активности на за-
вршетку изградње започетих објеката грађених за потребе 
прибављања станова за расељавање, као и почетак активно-
сти на изградњи нових објеката. 

У овом делу програма извршено је повећање односу на 
Прве измене програма.

III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 
за доделу

Овај део програма подељен је на активности које обу-
хватају припремне активности у смислу израде пројеката 
парцелације, односно формирање парцела за локације на 
којима су решени имовинско-правни односи, као и приба-
вљање грађевинског земљишта за доделу. 

Основни циљ овог дела програма је стварање услова за 
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стам-
бене, пословне и друге намене по локацијама.
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2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

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

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

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

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

За сваку локацију сагледавају се и приказују површина 
комплекса за доделу и БРГП и намена објеката које је могу-
ће градити на локацији. 

Назив локације Површина 
комплекса (m²)

БРГП
(m²) Намена

1 Локација у Радничкој улици ГП1, 
општина Чукарица 

12.895 15.474 комерцијална 
делатност

Локација у Радничкој улици ГП3, 
општина Чукарица 

33.004 39.605

2 Локација уз Панчевачки пут, општи-
на Палилула 

40.479 40.479 привредна/ 
комерцијална 
делатност

3 Локација јужно од насеља Др Ивана 
Рибара, општина Нови Београд

5.431 16.293 мешовити град-
ски центри

4 Локација уз Улицу Бранка Радиче-
вића, 
 општина Лазаревац

2.146 3.090 становање са 
делатностима

5 Локацијауз УМП, Блок 40, општина 
Нови Београд

6.230 13.083 комерцијална 
делатност

Назив локације Површина 
комплекса (m²)

БРГП
(m²)

Намена

6 Локација у Ул. Љубинке Бобић, 
општина Нови Београд

3.206 1.603 спорт

7 Локација уз Грчку улицу, општина 
Нови Београд

2.472 7.416 комерцијална 
делатност

8 Локација у Омладинској улици ГП1, 
општина Савски венац

1.036 725 становање са 
делатностима

Локација у Омладинској улици ГП2, 
општина Савски венац

1.007 705

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења 
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – 
локације за које ће бити решени имовинско-правни односи 
и створени остали услови за отуђење.

3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2021. годину посебно је приказан Програм одржавања и 

трошкова у укупном износу од 138.174.130 динара. Плани-
рана средства, другим изменама и допунама програма про-
мењена су у односу на основни програм у делу трошкова 
прикључака на инфраструктурне системе који нису у на-
длежности Секретаријата и Дирекције.

У њему су посебно приказани трошкови:
1. Одржавања неуређеног грађевинског земљишта који 

представљају трошкове одржавања и кошења неуређених 
површина које су у власништву Града Београда, површина 
предвиђених за доделу и по налогу комуналне инспекције;

2. Утрошка струје до примопредаје крајњем кориснику 
првенствено семафорских уређаја и јавног осветљења сао-
браћајница које су изграђене, а нису предате крајњем кори-
снику, као и станова који су предати Граду Београду, а бро-
јила се и даље воде на Дирекцију;

3. Одржавања објеката до примопредаје објеката крај-
њем кориснику као што су санација трафо станица за напа-
јање јавног осветљења, чишћење сливника, поправке оште-
ћења на објектима и деловима објеката који нису предати 
крајњем кориснику, као и услуге на одржавању објеката и 
физичко-техничком обезбеђењу објеката до примопредаје;

4. Прикључења на електродистрибутивну, телекомуни-
кациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења 
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;

5. Казне и кашњења, као и трошкови по судским одлука-
ма, одлукама надзорних органа и другим актима.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И 
ТРОШКОВА

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2021.

ДРУГЕ ИЗ-
МЕНЕ И 
ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2021.

ДРУГЕ 
ИЗМЕ-
НЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2022.

ДРУГЕ 
ИЗМЕ-
НЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2023.

1. ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

30.000.000 30.000.000 0 0

2. УТРОШАК СТРУЈЕ ДО ПРИ-
МОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА -

12.000.000 12.000.000 12.000.000 0

3. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА 
ОБЈЕКАТА ДО ПРИМОПРЕ-
ДАЈЕ ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ 
КОРИСНИКУ

34.363.775 34.363.775 7.883.710 0

4. ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ПРИ-
КЉУЧЦИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГИЈУ, ТОПЛОВОД, ТК 
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДР.

30.000.000 36.710.355 30.026.999 30.026.999

5. ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ И 
КАШЊЕЊА 

25.100.000 25.100.000 100.000 100.000

УКУПНО: 131.463.775 138.174.130 50.010.709 30.126.999

4. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за 
стамбено-комуналне послове, закључује уговор о регули-
сању међусобних односа у вези са финансирањем поверене 
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, уна-
пређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обавља-
ње стручних послова на реализацији Програма уређивања 
и доделе грађевинског земљишта за 2021.годину. Саставни 
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обавља-
њу стручних послова на уређивању и додели грађевинског 
земљишта.

Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива 
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге 
и остале трошкове.

Другим изменама и допунама Програма уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 2021. годину пратећи 
трошкови реализације програма планирани су у износу од 
918.000.000 динара, а у складу са Ценовником о пружању 
услуга на обављању стручних послова на уређивању и доде-
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ли грађевинског земљишта и Oдлуком о промени Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, бр. 57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 
32/19).

5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА ПО-
СЕБНИМ СРЕДСТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Посебан део Програма обухватају средства у износу 
од 1.320.000.000 динара предвиђена за решавање имовин-
ско-правних односа обезбеђена из буџета Републике Србије 
за потребе хитне реализације дела саобраћајница са при-
падајућом инфраструктуром на простору Макишко поље 
којима би се обезбедио несметани приступ планираним са-
држајима метро система. По преносу ових средстава из бу-
џета Републике Србије предузеће се планиране активности.

Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обу-

хваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

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

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

Израда нове измене и допуне Програма уређивања и до-
деле грађевинског земљишта за 2021. годину вршиће се уко-
лико се:

– приступи изради новог ребаланса буџета града Бео-
града,

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

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

Скупштина Града Београда
Број 463-338/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1) Закона о 
јавним предузећима („Службени г ласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРО-

ОМ И РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јав-
ног комуналног предузећа за изградњу и обављање прево-
за путника метроом и развој градске железнице у Београду 
коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 245-
2/21 на седници одржаној дана 2. јуна 2021. године.

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

Скупштина Града Београда 
Број 110-344/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 34. Закона о јавним предузе-
ћима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Ста-
тута 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), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВ-

НИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

1. У Решењу о образовању Комисије за спровођење кон-
курса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 67/18, 
33/19 и 133/20), у тачки 6, алинеја 21. мења се и гласи: „Ђор-
ђе Аврамовић, председник Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за управљање јавним путевима града Београда „Пу-
теви Београда”, Београд, за спровођење јавног конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа за управљање јав-
ним путевима града Београда „Путеви Београда”, Београд.”

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

Скупштина Града Београда 
Број 020-387/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. Статута Града Бео-
града („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) и члана 8. Одлуке о оснивању 
Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, 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 29. јуном 2021. године, маг. фарм. 
спец. Јасминка Бјелетић.

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-351/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. Статута Града Бео-
града („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) и члана 8. Одлуке о оснивању 
Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 24/06 
и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”
1. Именује се за вршиоца дужности директора Апоте карске 

установе – Апотеке „Београд”, на период од шест месеци, почев 
од 30. јуна 2021. године, маг. фарм. спец. Јасминка Бјелетић.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-352/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. Статута Града Бео-
града („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) и члана 8. Одлуке о оснивању 
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 29. јуном 2021. године, 
Драган Тодоровић.

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-353/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 
12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19) и члана 
8. Одлуке о оснивању Апотеке „Београд” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКЕ 

„БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности заменика директора 
Апотекарске установе Апотеке „Београд”, на период од шест 
месеци, почев од 30. јуна 2021. године, Драган Тодоровић, 
дипломирани економиста.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-354/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. 
јуна 2021. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 
и 6/20), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Разрешава се Владан Ђурковић дужности вршиоца 
дужности директора Позоришта лутака „Пинокио” са 26. 
јулом 2021. године.

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-355/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 37/19) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Именује се Владан Ђурковић, дипломирани редитељ, 
за вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пино-
кио”, најдуже једну годину, почев од 27. јула 2021. године.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-356/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Сукпштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. 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), донела је

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-

РА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП 

1. Утврђује се престанак мандата мр Весни Тахов, дипл. 
инж. геологије, дужности директора Урбанистичког завода 
Београда ЈУП, због истека периода на који је именована са 
29. јуном 2021. године. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-357/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници 9. јуна 2021. го-
дине, године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. 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), а у вези са 
чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП

1. Именује се мр Весна Тахов, дипл. инж. геологије, за вр-
шиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда 
ЈУП, на период до једне године почев од 30. јуна 2021. године.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-358/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела јe

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, При-
зренска 37, представник јединице локалне самоуправе Ми-
рослава Вучковић. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-370/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела јe

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, 

БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Владислав Петковић Дис”, Београд, Радоса-
ва Љумовића 20, представници запослених:

– Татјана Галић,
– Милош Бошковић. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда 
Број 118-372/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 43 – 66 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. јун 2021.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. 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, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо 2, 
представници јединице локалне самоуправе: 

– Димитрије Мисиркић,
– Славица Костић. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда 

Број 118-374/21-С, 9. јуна 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. 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, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић”, Београд, Велика Мо-
штаница, 10. октобaр бој 10, представник јединице локалне 
самоуправе Саша Арсић. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 118-376/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела јe

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, 
представник јединице локалне самоуправе Мирко Дрмић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-378/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела јe

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње школе, Барајево, Светосавска 4а, представници ро-
дитеља:

– Горан Ракић,
– Саша Голубовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда 
Број 118-380/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, Призренска 37, 
представник јединице локалне самоуправе Ивана Ристић. 

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-371/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 2021. 
године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владислав Петковић Дис”, Београд, Радосава Љумовића 
20, представници запослених: 

– Бранкица Димић,
– Ружица Голубовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда 

Број 112-373/21-С, 9. јуна 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. 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, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо 2, представници 
јединице локалне самоуправе:

– Владан Ристић,
– Јелена Ранђеловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда 

Број 112-375/21-С, 9. јуна 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. 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, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Бранко Радичевић”, Београд, Велика Моштаница, 10. ок-

тобар 10, представник јединице локалне самоуправе Тија-
на Арсић.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-377/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Горња Варош”, Земун, Добановачка 72, представник једи-
нице локалне самоуправе Бранислав Пејић.

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

Скупштина Града Београда 
Број 112-379/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 31. 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), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње шко-
ле, Барајево, Светосавска 4а, представници родитеља:

– Мирјана Скокнић,
– Лидија Трајковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда 
Број 112-381/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о подизању споменика Едварду Русјану– –  1
Одлука о измени Одлуке о подизању споменика 

Бранку Пешићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о додели назива парка на територији 

градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о конверзији потраживања Града Бео-

града по основу неизмирених изворних и уступље-
них јавних прихода у трајни улог у капиталу Но-
винско-издавачког предузећа „Компанија Борба” 
а.д. Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опо-
равилишта Града Београда– – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа за управљање јавним 
путевима Града Београда „Путеви Београда” чији је 
оснивач Град Београд са огласом  – – – – – – – – – –  4

Одлука о усвајању предлога пројекта јавно-при-
ватног партнерства за изградњу станице компри-
мованог природног гаса у граду Београду и снаб-
девање и дистрибуцију компримованог природног 
гаса– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна

Друге измене и допуне Програма уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 2021. годину  – –  6

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа за изград-
њу и обављање превоза путника метроом и развој 
градске железнице у Београду – – – – – – – – – – – –  63

Решење о измени Решења о образовању Комиси-
је за спровођење конкурса за избор директора jав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд  – – – –  63

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Апотеке „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – –  64

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Апотекарске установе – Апотеке „Београд”  – – – –  64

Решење о разрешењу вршиоца дужности заме-
ника директора Апотеке „Бееоград”  – – – – – – – –  64

Решење о именовању вршиоца дужности заме-
ника директора Апотекарске установе – Апотеке 
„Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  64

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”– – – – – – – – –  64

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”– – – – – – – – –  65

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Урбанистичког завода Београда ЈУП  – – – – –  65

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Урбанистичког завода Београда ЈУП  – – – – –  65

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  65

„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


