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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 16

18. мај 2010. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Београда, пре истека времена на које је изабран,
због поднете оставке, Душана Благојевића, са изборне листе Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав
Коштуница.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-266/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), донела је

Цена 200 динара

Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 109. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист града Београда”, број 15/09), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града
Београда изабраним на изборима, одржаним 11. маја 2008.
године, и то:
− Станиславу Кулачину, са изборне листе Демократска
странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница,
− Душану Цвијетићу, са изборне листе За Европски Београд – Борис Тадић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-296/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана
109. Пословника Скупштине града Београда („Службени
лист града Београда”, број 15/09), донела је

ОДЛУКУ
ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због
поднете оставке, Маје Стефановић, са изборне листе За европски Београд – Борис Тадић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-267/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА ИЗГРАЂЕНИМ ПРЕМА
ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ 1.100 СТАНОВА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
(„Службени лист града Београда”, бр. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07,
29/07 и 6/10) у члану 30. став 1. тачка 3. реч: „пет” замењује се
речју: „две”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 452−268/10−С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 16 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09
– исправка) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУ КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

18. мај 2010.

У истом члану став 2. после речи: „плана” додају се речи:
„и уговора који се закључује са корисником места за оглашавање”.
У истом члану став 3. после речи: „Дозвола” додају се
речи: „и уговор који се закључује са корисником места за
оглашавање”.
У истом члану став 4. после речи: „издаје” додају се зарез и речи: „односно закључује уговор са корисником места
за оглашавање”.
У истом члану став 6. после речи: „комуналној инспекцији” додају се речи: „и комуналној полицији”.

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у члану 25. став 1. после речи: „у
периоду до 60 месеци”, уместо тачке ставља се зарез и додају се речи: „односно у периоду до 240 месеци за стамбени
простор без обзира на површину и пословни простор чија
укупна нето корисна површина није већа од 100 m2”.

Члан 7.
У члану 23. став 1. после речи: „дозволом” додају се
речи: „и уговором који се закључује са корисником места за
оглашавање”.
Члан 8.
У члану 24. став 2. после речи: „комуналној инспекцији”
додају се речи: „и комуналној полицији”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 9.
У члану 25. став 4. после речи: „комуналној инспекцији”
додају се речи: „и комуналној полицији”.

Скупштина града Београда
Број 418-275/10-С, 17. маја 2010. године

Члан 10.
У члану 26. став 3. после речи: „комуналној инспекцији”
додају се речи „и комуналној полицији”.

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 9. Закона о комуналној полицији
(„Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 31. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 29/07 и 34/09), у члану
16. после става 1. додаје се нови став који гласи: „Под јавним
конкурсом у смислу ове одлуке подразумева се и спровођење
јавног надметања”.
Члан 2.
У члану 17. став 1. после речи: „понуда” додају се речи:
„и јавног надметања”.
Члан 3.
У члану 19. став 5. после речи: „дозволе” додају се речи:
„и закључење уговора”.
Члан 4.
У члану 20. после речи: „да исплати” додају се речи: „у
складу са Правилником из члана 21. став 1. ове одлуке”, а
преостали текст до краја члана брише се.
Члан 5.
У члану 21. став 1. после речи: „спровођење јавног конкурса” ставља се зарез и додају се речи: „посебно питања везана за накнаду коју плаћа корисник места за оглашавање”.
Члан 6.
У члану 22. став 1. после речи: „путева” додају се речи: „и
уговора који се закучује са корисником места за оглашавање”.

Члан 11.
У члану 29. став 6. после речи: „комуналној инспекцији”
додају се речи: „и комуналној полицији”.
Члан 12.
У члану 33. став 2. после речи „комунална инспекција
градске општине” додају се речи: „и комунална полиција”.
Члан 13.
У члану 34. став 1. после речи: „комунални инспектор”
додају се речи: „и комунални полицајац”.
У истом члану став 6. после речи: „комунални инспектор” додају се речи: „и комунални полицајац”.
Члан 14.
У члану 36. став 3. после речи: „комунални инспектор”
додају се речи: „и комунални полицајац”.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 35-302/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. и члана 153. став 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА ЗА ГРАД БЕОГРАД
1. Утврђује се да је Гордани Ћушић престала дужност
заменика грађанског браниоца за град Београд, избором заменика заштитника грађана.

18. мај 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-306/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. и члана 135. став 2. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10) и члана 32. Одлуке о заштитнику грађана („Службени
лист града Београда”, бр. 34/09 и 41/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. и члана 153. став 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА ЗА ГРАД БЕОГРАД
1. Утврђује се да је Душку Бабићу престала дужност заменика грађанског браниоца за град Београд, избором заменика заштитника грађана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-307/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

1. Бира се за заменика заштитника грађана Душко Бабић, дипломирани правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-304/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 65. став 5. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(„Службени гласник РС”, бр. 36/91 – 115/05) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. и члана 153. став 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА ЗА ГРАД БЕОГРАД
1. Утврђује се да је Јасни Салопек Круљевић престала
дужност заменика грађанског браниоца за град Београд, избором заменика заштитника грађана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-308/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу члана 31. и члана 135. став 2. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10) и члана 32. Одлуке о заштитнику грађана („Службени
лист града Београда”, бр. 34/09 и 41/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СМЕШТАЈ И
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У
РАЗВОЈУ
1. Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама
Статута Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, који је донео Управни одбор Центра на седници одржаној 31. марта 2010. године под бр.
505-6/2010.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 110-276/10-С, 17. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја
2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Бира се за заменика заштитника грађана Даница Косовац, дипломирани правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-303/10-С, 17. маја 2010. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Милоје Павловић”, Београд, ул. НХ Милосава
Влајића број 1, на лични захтев, Дејан Мали.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-271/10-С, 17. маја 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

18. мај 2010.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 13. мајa 2010. године, на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 77. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чл. 25. и 86. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 43/08), а
у складу са Закључком о приступању промени Статута градске општине Палилула (број 060-13/2010-I-6-1а), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
У Статуту градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 43/08) врши се измена и то тако што:
– у члану 14. у ставу 1. после тачке 2. додаје се нова тачка
која гласи:
„2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града;”.
У истом члану и ставу, тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној
својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине,
осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за
престанак права коришћења грађевинског земљишта за које
је решење о давању на коришћење ради изградње, односно
последњу измену решења донео надлежни орган општине;”.
У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији града;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општина;”.
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални
ред”, додају се речи: „врши инспекцијски надзор у комуналној
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „у складу са
законом,” додају се речи: „организује послове који се односе на:
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта
школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама
у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
превоз ученика на републичка и међународна такмичења;”.
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка која гласи:
„19а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града;”.

Члан 2.
У члану 25. у ставу 1. после тачке 2. додаје се нова тачка
која гласи:
„2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града;”.
Члан 3.
У члану 49. став 2. мења се и гласи:
„Заменик председника општине може бити разрешен
пре истека времена на које је изабран, на образложени
предлог председника општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран”.
У истом члану, у ставу 3. бришу се речи: „уколико је
председник општине предлагач”.
Члан 4.
У члану 55. став 2. мења се и гласи:
„Члан Већа општине може бити разрешен пре истека
времена на које је изабран, на образложени предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран”.
У истом члану, у ставу 3. бришу се речи: „када је председник општине предлагач”.
Члан 5.
Члан 83. мења се и гласи:
„У вршењу послова из своје надлежности, општина доноси прописе самостално, у складу са правима и дужностима утврђеним законом, другим прописом, Статутом града и
овим статутом.
Прописом из става 1. овог члана може се предвидети да
поједине односе и питања, који се уређују тим прописом,
општина може ближе, односно другачије уредити.
Опште и појединачне акте из надлежности општине
доноси Скупштина општине, председник општине, Веће
општине и Управа општине, у оквиру надлежности утврђених Статутом града и овим статутом.
Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је
законом, Статутом града, овим статутом или другим прописом предвиђено да други орган општине доноси акт из
своје надлежности у форми одлуке.”
Члан 6.
У осталом делу Статут градске општине Палилула остаје
непромењен.
Члан 7.
До преузимања послова легализације објеката у складу са
одредбама Одлуке о промени Статута града Београда, по захтевима за легализацију објеката поднетим Управи градске
општине Палилула до дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда, решава Управа градске општине
Палилула.
Члан 8.
Градска општина Палилула ускладиће своја акта са одредбама ове одлуке до 31. децембра 2010. године.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-13/2010-I-6-1б, 13. маја 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

18. мај 2010.
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Скупштина градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 13. маја 2010. године, на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, брoj 129/07)
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, број 43/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
„ПАЛИЛУЛА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Установе културе „Палилула” коју је Управни одбор Установе културе „Палилула” усвојио на својој 7. седници одржаној 3. фебруара 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-13/2010-I-6-3, 13. маја 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 13. седници
одржаној 13. мајa 2010. године, на основу члана 8. Одлуке
о оснивању Установе културе „Палилула” („Службени лист
града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) и члана 25. Статута Скупштине градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 43/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРE „ПАЛИЛУЛА”
I. У Решењу о именовању Управног одбора Установе
културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, бр.
38/08, 12/09, 62/09 и 8/10), врши се следећа измена:
1. Констатује се да је Зорану Недићу престала функција
председника Управног одбора Установе културе „Палилула”
29. марта 2010. године, због поднете оставке.
2. Разрешава се Немања Стефановић функције члана
Управног одбора Установе културе „Палилула” са 13. мајем
2010. године.
II. У Управни одбор Установе културе „Палилула” именују се:
– за председника
Немања Стефановић,
– за члана:
Мурат Фијуљанин.
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Скупштина градске општине Стари град у Београду на седници од 13. маја 2010. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), чл.
34. и 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 43/08) и члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. У Решењу о именовању Општинске изборне комисије
градске општине Стари град у сталном саставу („Службени лист града Београда”, бр. 37/08, 13/09, 44/09, 56/09,8/10), у
ставу 1. тачка 1. врши се следећа измена и допуна:
Констатује се да је
– Драгани Видаковић, из Београда, престала дужност
члана Општинске изборне комисије, због поднете оставке
31. марта 2010. године (Српска радикална странка);
– Славиши Вујачићу, из Београда, престала дужност
члана Општинске изборне комисије, због поднете оставке
30. марта 2010. године (Српска радикална странка);
– Слободанки Јовановић, из Београда, престала дужност
заменика члана Општинске изборне комисије, због поднете
оставке 30. марта 2010. године (Српска радикална странка).
У Комисију се именују
– Александар Гажевић, дипл. правник, из Београда, за
члана Општинске изборне комисије, Српска радикална
странка (уместо Драгане Видаковић),
– Радивоје Раденковић, адвокат из Београда, за члана
Општинске изборне комисије, Српска радикална странка
(уместо Славише Вујачића),
– Сузана Радосављевић, трговац из Београда, за заменика члана Општинске изборне комисије, Српска радикална
странка (уместо Слободанке Јовановић).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду
на седници од 13. маја 2010. године, у складу са одредбама
чл. 46. и 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), на основу члана 35. Статута градске
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број
43/08), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени
лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), на основу извештаја
Административне комисије, донела је

III. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула” остаје неизмењено.

ОДЛУКУ

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-13/2010-I-6-4, 13. маја 2010. године

1. Утврђује се да је престао мандат одборника у Скупштини градске општине Стари град, изабраним на изборима
за одборнике Скупштине градске општине Стари град одржаним 11. маја 2008. године, пре истека времена на које су
изабрани, и то:

Председник
Аца Јевтић, с. р.
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– Кристини Неделкоски, са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић”, због поднете оставке и
– Јани Тешановић, са изборне листе „Српска радикална
странка – Томислав Николић”, због поднете оставке.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на седници од 13. маја 2010. године, на основу чл. 48, 49. и 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 43/08) и члана 50. Пословника
Скупштине („Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06),
на основу извештаја Административне комисије, донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске
општине Стари град, изабраним на изборима 11. маја 2008.
године, и то:
– Верици Почуча са изборне листе „Стари град за европску Србију – Борис Тадић”,
– Славиши Вујачићу са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић”, и
– Слободанки Јовановић са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић”.
Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата.
Мандат новоизабраном одборнику траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године

18. мај 2010.

У истом члану и ставу, тачка 5. мења се и гласи: „отуђује и
даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу
са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2
бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом
у поступку легализације; решава по захтевима за поништај
правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права
коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине”;
У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи: „доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији града;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина”;
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи: „одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града”;
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални ред;”, додаје се: „врши инспекцијски надзор у комуналној
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града”;
У истом члану и ставу, у тачки 13, после речи „у складу са
законом”, додаје се: „организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика
основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе;
превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења”;
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка 19а. која гласи: „учествује у заштити и спасавању људи,
материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових
последица, у складу са законом и актима града;”

Члан 1.
У статуту градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 43/08), у члану 9. став 4. мења се и гласи: „Празник општине се утврђује уз претходну сагласност
коју даје градоначелник”.

Члан 3.
У члану 77. у ставу 1. после тачке 29. додаје се нова тачка
29а. која гласи: „утврђује цене, односно даје сагласност на
ценовник услуга корисника буџетских средстава, и из надлежности градске општине;”
У истом члану и ставу, тачка 30. мења се и гласи: „одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене (киосци,
летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у
складу са прописом града и доноси појединачна акта у вези са
спровођењем конкурса за постављање ових објеката на површинама јавне намене на територији општине”;
У истом члану и ставу, у тачки 31. после речи „Скупштине” ставља се зарез и допуњава се речима „доноси нормативни акт”;
У истом члану и ставу, после тачке 32. додаје се нова
тачка 32а. која гласи: „доноси појединачна акта у вези са
учествовањем у заштити и спасавању људи, материјалних
и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у
складу са законом и актима града;”

Члан 2.
У члану 15. у ставу 1, после тачке 2. додаје се нова тачка 2а. која гласи: „доноси стратегије од локалног значаја у
складу са актима града;”

Члан 4.
У члану 80. у другом реду, уместо речи „новог председника општине и Општинског већа”, утврђује се: „нових извршних органа,”.

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oд 13. маја 2010. гoдинe, на основу чл. 35. и 113. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa
Бeoгрaдa”, брoј 43/08) и чл. 50. и 51. Пословника Скупштине
(„Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, бр. 32/04 и 4/06), дoнeлa јe

ОДЛУ КУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 13. маја 2010. године, на основу члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града
Београда”, број 43/08), члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), сходно
одредбама члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54//09), донела је

ЗА КЉ У ЧА К
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Скупштина градске општине Стари град за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за 2009.
године, ангажоваће ревизора.
2. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета градске
општине Стари град за 2009. годину, обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство
и ревизија.
3. Поступак набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета градске општине Стари град за 2009. годину обавиће се у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08).
4. Служба за финансијске и заједничке послове спровешће
поступак јавне набавке за услуге екстерне ревизије завршног
рачуна буџета градске општине Стари град за 2009. годину.
5. Средства за спровођење набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета градске општине Стари град за
2009. годину, обезбедиће се из буџета градске општине Стари град за 2010. годину.
6. Овај закључак, уз завршни рачун буџета градске
општине Стари град за 2009. годину, доставити Министарству финансија РС – Управи за трезор.
7. Закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 13. маја 2010. године, на основу члана 35. Статута
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 43/08), члана 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08 и 35/09) и члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
1. Констатује се да је Ђорђу Лазаревићу престала функција члана Управног одбора у Јавном предузећу „Милан Гале
Мушкатировић”, због поднете оставке 5. маја 2010. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 13. маја 2010. године, на основу члана 35. Статута
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 43/08), члана 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08 и 35/09) и члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
1. Именује се за члана Управног одбора Јавног предузећа
„Милан Гале Мушкатировић” као представник оснивача Војкан
Бижић, дипл. менаџер у спорту, из Београда, из реда грађана.
2. Мандат траје до истека мандата Управног одбора Јавног предузећа.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 13. маја 2010. године, на основу чл. 35. и
76. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 43/08), сходно одредбама члaнa 69.
Закона о радним односима у државним органима, члана
11. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, бр. 15/06 – пречишћен текст, 13/09 и
26/09) и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист
града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), констатовала je и донела

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
МИРОСЛАВИ СТОПИЋ
1. Констатује се да је Мирослави Стопић, из Београда,
престала функција члана Већа градске општине Стари град
на сталном раду, због поднете оставке на функцију члана
Већа 5. маја 2010. године.
2. Административна комисија Скупштине градске
општине Стари град донеће решење о остваривању права
по основу рада због престанка функције.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa сeдници одржаној 13. маја 2010. гoдинe, нa oснoву чл. 35, 74. и 75. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 43/08) и чл. 6, 10. и 10 б) Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и
постављених лица у органима градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, бр. 15/06 – пречишћен текст, 13/09
и 26/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Бира се Ђорђе Лазаревић, дипл. инж. електротехнике из Београда, за члана Већа градске општине Стари град.
2. Именовани није на сталном раду у Скупштини.
3. Мандат траје до истека мандата Скупштине градске општине Стари град.
4. Именовани остварује право на плату и друга права по основу рада, у складу са законом, Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град и другим актима Скупштине.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-50/10, 13. маја 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о условима и начину
располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду– – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта –
Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града Београда – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд – – –
Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд – – –
Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд – – –
Решење о избору заменика заштитника грађана –
Решење о избору заменика заштитника грађана –
Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Центра за смештај и
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју –
Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе „Милоје Павловић”, Београд– – – –
Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о изменама Статута градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Установе културе „Палилула” –
Решење о измени Решења о именовању Управног одбора установе културе „Палилула” – – – – –

5
5

СТАРИ ГРАД
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу – – – – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град– – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије Завршног рачуна буџета градске
општине Стари град за 2009. годину – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана Управног
одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” – – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора
ЈП „Милан Гале Мушкатировић” – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Стари град Мирослави
Стопић – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5
5
6
6

7
7
7

7
8

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа:
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

