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12. април 2012. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу члана 4. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана
18. став 2. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени
гласник РС”, бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Службени гласник РС”,
бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и члана 31. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10)
донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 30/03,
11/05 и 18/11) после члана 36б. додаје се нови пододељак
„Д) Руски некропољ” и члан 36в. који гласи:
„Члан 36в.
Парцеле бр. 80, 80А, 90, 90А на Новом гробљу, на којима
се налазе гробна места у којима су сахрањени руски емигранти чине комплекс са називом Руски некропољ.
Руски некропољ чине и Иверска капела и Руска костурница.
На гробном месту унутар Руског некропоља на ком није
утврђен носилац права коришћења, на гробном месту које
из било ког разлога остане без носиоца права коришћења,
предузеће, односно предузетник ће са Подворјем Руске православне цркве уговором регулисати продужење рока почивања и одржавање гробног места и надгробног обележја.
Сходно ставу 3. овог члана предузеће, односно предузетник, ће са Подворјем Руске православне цркве, уговором
регулисати продужење рока почивања и одржавање гробног
места број 27 у парцели 46 у ком је сахрањен Михаил Владимирович Родзјанко, председник трећег и четвртог сазива
Државне Думе Русије 1907–1917. године и Гробнице број 41
у парцели 28 у којој је сахрањен генерал Михаил Васиљевич
Алексејев, а који се налазе изван Руског некропоља.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-231/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Цена 220 динара

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11 и 54/11) у
члану 8. став 2. речи: „у 2011. години”, замењују се речима:
„у 2012. години”, а речи: „до 31. децембра 2011. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2012. године”.
Члан 2.
У члану 20. став 4. речи: „до 30. јуна 2012. године”, замењују се речима: „до 31. децембра 2012. године”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-232/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. 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”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Београду („Службени лист града Београда”, бр. 20/03, 9/04,
11/05, 4/07, 29/07 6/10 и 37/10) у члану 49. став 1. уместо тачке ставља се зарез и додају речи:
„осим ако овом одлуком није другачије прописано.”
Члан 2.
У члану 49б став 1. мења се и гласи:
„За коришћење стана датог у закуп по одредбама ове одлуке, закупац плаћа месечну закупнину која се утврђује у складу
са актом о начину утврђивања закупа за станове који се дају у
закуп лицима која се налазе у стању социјалне потребе.”
У истом члану после става 1. додаје се нови став који
гласи:
„Акт из става 1. овог члана доноси градоначелник града
Београда.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Акт из члана 2. ове одлуке градоначелник ће донети
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 452-233/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чллана 57. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и
101/11), а у вези са чланом 27. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) донела је

– У оквиру редног броја 6 Агенција за инвестиције и
становање позиције 6.1, 6.2, 6.3, 6.9, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20,
6.22, 6.25, 6.27, 6.30, 6.41, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52,
6.53, 6.55, 6.58 и 6.60 мењаују се и гласе:
„ 6.1

Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града
Београда у 2013. и 2014. години („Службени лист града Београда”, бр. 54/11 и 8/12), у члану 3, у табели, врше се следеће
измене и допуне:
– У оквиру редног броја 2 Секретаријат за заштиту животне средине после позиције 2.13 додају се позиције 2.14 и
2.15 и текст који гласи:
„

2.14
2.15

Програм гашења индивидуалних котлалрница београдских школа

85.000.000

Програм сузбијања штетних организама

284.000.000 298.000.000 „

85.000.000

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„357.621.456” замењује се износом „726.621.456” и износ
„370.640.000” замењује се износом „753.640.000”.

Изградња установа за повремени и привремени боравак особа са посебним потребама
„Предах плус” у Ул. Шекспирова број 8 у
Београду

300.000.000

38.015.000

6.2

Изградња објекта КДУ и Центра за подршку деци и породици (особе са аутизмом)

200.000.000

20.000.000

6.3

ЕРП пројекат

528.002.040

1.200.000

6.9

Набавка трамваја

2.160.339.107

0

6.17

Изградња стамбено-пословног објекта на
ГП-2 у ПФЦ 29 уз Војвођанску улицу

300.000.000

336.900.000

6.18

Изградња стамбеног објекта на ГП-1 у
блоку 1.6 у Камендину, Земун поље

150.000.000

0

6.19

Изградња стамбеног објекта на ГП-1 и ГП-2
у блоку 2.5 у Камендину, Земун поље

600.000.000

227.000.000

6.20

Рушење објеката у азбестном насељу у
Жаркову, Беле воде

30.000.000

10.000.000

6.22

Уградња лифтова у стамбени објекат у
блоку 1.5 у Камендину, Земун поље

15.000.000

0

6.25

Изградња ДЗ Обреновац – део Д (око 2200 m²)

100.000.000

220.000.000

6.27

Реконструкција ГЗХМП-Хитна помоћ (око
3900 m²)

90.000.000

300.000.000

6.30

Реконструкција објекта главне трибине
Хиподрома Београд

35.000.000

25.000.000

6.41

Изградња објекта КДУ „Плава птица”
унасељу Церак 2, ПУ „Чукарица”

18.000.000

0

6.46

Санација и адаптација ДВ „Анђелак”, ПУ
Савски венац

50.000.000

0

6.47

Изградња објекта КДУ у блоку 61, ПУ
„11. април”

120.000.000

0

6.48

Изградња објекта КДУ у блоку 67, ПУ
„11. април”, Универзитетско насеље

230.000.000

0

6.49

Изградња објекта КДУ у Стублинама,
Обреновац

150.000.000

0

6.50

Изградња објекта КДУ на Бањици

100.000.000

248.000.000

6.51

Сaнација и адаптација објекта КДУ „1.001”
радост, Вождовац

35.000.000

0

6.52

Санација и адаптација објекта КДУ „Цицибан” Вождовац

50.000.000

0

6.53

Санација и адаптација објекта КДУ „Електронска индустрија” Земун

50.000.000

0

6.55

Изградња објекта ОШ у Вишњичкој бањи

35.000.000

0

6.58

Изградња базена у ОШ „Алекса Шантић” у
Калуђерици

245.000.000

5.000.000

6.60

Реконструкција и сананција Треће београдске гимназије

50.000.000

30.000.000”

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГОДИНИ

12. април 2012.

– У оквиру редног броја 6 Агенција за инвестиције и
становање после позиције 6.61 додају се позиције 6.62, 6.63,
6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70 и 6.71 и текст који гласи:
„ 6.62

Изградња инфраструктуре за јавни бежични интернет

40.000.000

35.000.000

6.63

Консултантске услуге

19.550.000

30.360.000

6.64

изградња стамбеног објекта на локацији
западно од др Ивана Рибара – објекат-ЦЗ
(шеста фаза, Нови Београд)

10.000.000

0

6.65

Изградња стамбених објеката на локацији
Велики Мокри Луг

20.000.000

0

6.66

Изградња инфраструктуре, саобраћајница
и отвореног паркинг простора на локацији
западно од др Ивана Рибара ОСМА фаза

100.000.000

0

6.67

Изградња стамбено пословног објекта у
ПФЦ 5 у Војвођанској улици

20.000.000

0

6.68

Санација дограђеног учионичког дела и
улазног хола, израда крова, фасаде и кишне
канализације у ОШ Свети Сава у Врчину

100.000.000

30.000.000

6.69

Реконструкција таванског простора ОШ
Светозар Милетић у Земуну

50.000.000

0

6.70

Реконструкција ОШ Светислав Голубовић
„Митраљета” у Батајници

100.000.000

50.000.000

6.71

Реконструкција, санација и адаптација
објекта у КБЦ Земун

30.000.000

170.000.000”

12. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„11.431.445.807” замењује се износом „12.347.777.638” и износ „9.551.817.400” замењује се износом „10.403.797.400”.
– У истом члану и табели, у последњем реду, „Укупно” износ „20.070.794.240” замењују се износом „21.356.126.071” и
износ „16.883.084.321” замењују се износом „18.118.064.321”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12.
априла 2012. године, на основу чл. 27. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и
101/10), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 68. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОГРАМУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
СТАНОВАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА У
2013. И 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о Инвестиционом програму Агенције за
инвестиције и становање Градске урпаве града Београда („Службени лист града Београда”, број 8/12) у члану 2.
став 1. алинеја 1 износ „1.178.200.000,00” замењује се износом „1.218.200.000,00”. У истом члану у табели под редним бројем 3. и 4. износ „5.000.000,00” замењује се износом
„25.000.000,00” и у последњем реду табеле „Укупно” износ
„1.178.200.000,00” замењује се износом „1.218.200.000,00”.
У члану 2. после става 2. додаје се нови став 3 који гласи:
„Инвестициони програм из члана 1. ове одлуке финансираће
се и из средстава буџета града Београда планираних на подрачуну број 840-2077741-28 – средства за социјално становање, на извору финансирања 04 – сопствени приходи и то:
– за 2013. годину у износу од 400.000.000,00 динара,
– за 2014. годину у износу од 500.000.000,00 динара.
Средства из става 3. овог члана односе се на следеће инвестиције:

1

Назив инвестиције
Изградња 200 станова у оквиру стамбеног
комплекса у Овчи намењених за станове
солидарности

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 69. и 70. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
72/09 и 43/11 – УС), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 25. став 1. тачка 13) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПР ОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БЕОГРАДУ У
2012. И 2013. ГОДИНИ

Скупштина града Београда
Број 4-234/12-С, 12. априла 2012. године

Ред.
бр.

Број 17 – 3

Износ у динарима
2013. год.

2014. год.

400.000.000,00

500.000.000,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-235/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Овим програмом успоставља се Локална урбана мрежа мерних станица и мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Београда у 2012.
и 2013. години, одређује број и распоред мерних станица и
мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.
Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом нивоа
загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања и од покретних извора загађивања и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.
Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се
фиксним мерењем нивоа загађујућих материја у Локалној
урбаној мрежи мерних станица и мерних места на локацијама за:
1) континуална фиксна мерења и
2) индикативна мерења.
На основу података о нивоу загађујућих материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха.
Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у
погледу концентрације сумпордиоксида, азотдиоксида и
азотмоноксида, чађи, суспендованих честица (PM10), олова, бензена и угљенмоноксида, приземног озона, арсена,
кадмијума, никла и бензо(а)пирена, као и за друге загађујуће материје које су као такве утврђене релевантним
националним и међународним прописима.
Овај програм не односи се на мерења која се обављају
на основу посебних одлука, односно аката Секретаријата за
заштиту животне средине Градске управе града Београда у
складу са законом.
I. СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Управљање квалитетом ваздуха у Београду обезбеђује се
јединственим функционалним системом праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе података о
квалитету ваздуха у оквиру Локалне урбане мреже мерних
станица и мерних места за фиксна мерења.
1. Локална мрежа мерних станица и мерних места
Локална мрежа мерних станица и мерних места за
праћење квалитета ваздуха у Београду успоставља се овим
програмом, а чине је континулана фиксна мерења и индикативна мерења:
1.1. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима (Табела 1);
1.2. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима (Табела 2);
1.3. индикативна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха (Табела 3).
1.1. Континуална фиксна мерења нивоа загађујућих
материја пореклом од стационарних извора загађивања
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ваздуха врше се на мрежи мерних станица и мерних места у
насељеним подручјима из Табеле 1.
Мерења обухватају: чађ, SO2, NO2, CO, BTX, O3, PM10,
анализу тешких метала у PM10, анализу полицикличних
ароматичних угљоводоника у PM10.
Учесталост мерења: 24-часовна мерења сваки дан током
целе године за чађ, SO2, NO2, CO, BTX, O3
24-часовна мерења сваки дан током целе године за PM10,
анализу тешких метала у PM10, анализу полицикличних
ароматичних угљоводоника у PM10 на мерним местима 4,
10, 11.
24-часовна мерења једном недељно равномерно распоређена током целе године за PM10 на мерним местима 9, 12,
13, 14 и 17.
Табела 1: Мрежа мерних станица и мерних места за континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха
Ред.
број
1.

Мерна места

угљоводонике, хлор, бензен, тешке метале, манган, фенол,
диметиламин.
Учесталост мерења: 24-часовна мерења једном недељно
равномерно распоређена током целе године.
Табела 2: Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа
загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима
Ред.
број

Мерно место

1.

Колубара „Б”

2.

Роспи ћуприја суспендоване честице, амонијак, полициклични ароматични
угљоводоници (PAU), хлор, бензен, тешки метали (олово,
кадмијум, цинк, никл, хром, манган, арсен)

3.

Крњача –
Браће Марић

суспендоване честице са анализом тешких метала (олово,
кадмијум, никл, хром, манган, арсен)

4.

Раковица –
индустријски
комплекс

суспендоване честице, таложне материје, анализа тешких
метала у чврстим фракцијама (жива, олово, цинк, арсен,
никл, кадмијум, хром), манган, фенол, диметиламин

Загађујуће материје
Чађ

Савска 35

SO2

X

2.

Гоце Делчева 30

X

3.

Обилићев венац 2

X

4.*

Насеље на левој обали Дунава
АМС

NO2

CO BTX PM10

12. април 2012.

Загађујуће материје
азотдиоксид, фенолне материје, укупни угљоводоници,
таложне материје са анализом на садржај тешких метала
(олово, кадмијум, никл, хром, манган, арсен), суспендоване честице са анализом на садржај тешких метала (олово,
кадмијум, цинк, никл, хром, манган)

03

X
X

X

1.3. Индикативна фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха
врше се на мрежи мерних места из Табеле 3.
Мерења обухватају: CO, NOX, Pb, VOC, SO2, BTX.
Учесталост мерења: на свим мерним местима врше се
мерења у 24-часовном узорку и то: једном недељно равномерно распоређено током целе године

X
X

X

5.

Пожешка 72

X

X

6.

Булевар кнеза Александра Карађорђевића 64

X

X

7.

Устаничка 127

X

X

8.

Олге Јовановић 11

X

X

9.

БАС, Железничка 4

Х

X

X

XОY

Х

XOY

10.*

Земун – Јернеја Копитара бб
АМС

Х

Х

ХОY

11.*

Лазаревац – Слободана Козарева
1 (СЦ) АМС

Х

Х

Х

ХОY

12.

Бојанска 16

X

X

Х

13.

Краљице Јелене 22

X

Х

X

ХОY

14.

Крњача – Грге Андријановића 8

X

X

X

ХОY

15.

Крњача – Браће Марић

X

X

16.

Војводе Шупљикца 36

X

X

X

17.

Земун – Трг ЈНА 7

X

X

X

Х

ХОY

Табела 3: Мрежa мерних места за индикативна фиксна
мерења у циљу успостављања мреже за континуална фиксна 24-часовна мерења загађујућих материја пореклом из саобраћаја
Ред.
број

1.2. Континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха врше се на мрежи мерних места у индустријским подручјима из Табеле 2.
Мерења обухватају: азотдиоксид, фенолне материје,
укупнe угљоводонике, таложне материје, суспендоване честице (PM10), амонијак, полицикличне ароматичне

Загађујуће материје
CO

NOx

Pb

VOC SO2 BTX

1.

„Лондон” – Краља Милана и Кнеза
Милоша

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.

„Тунел” – Дечанска и Нушићева

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

„Скупштина” – Булевар краља Александра и Кнеза Милоша

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.

„Хајат” – Ушће

Х

Х

Х

Х

Х

5.

„Вуков споменик” – Булевар краља
Александра и Рузвелтова

Х

Х

Х

Х

Х

6.

„Градска болница” – Димитрија Туцовића и Батутова

Х

Х

Х

Х

Х

7.

„Цвијићева” – Булевар деспота Стефана и Цвијићева

Х

Х

Х

Х

Х

8.

„Карабурма” – Маријане Грегоран и
Војводе Мицка

Х

Х

Х

Х

Х

9.

„Железничка станица” – Савски трг

Х

Х

Х

Х

Х

10.

„Зелени венац” – Бранкова, Југ Богданова и Краљице Наталије

Х

Х

Х

Х

Х

11.

„Франш” – Булевар ослобођења и
Франш Д`Епереа

Х

Х

Х

Х

Х

12.

„Баново брдо” – Пожешка и Кировљева

X

X

X

X

X

13.

„Студентски град” – Студентска и
Тошин бунар

Х

Х

Х

Х

Х

14.

„Земун” – Главна улица и Змај Јовина

Х

Х

Х

Х

Х

15.

„Мостар”

X

x

x

x

x

16.

„Панчевачки мост“

x

x

x

x

x

17.

„Пирамида” – Јурија Гагарина и
Гандијева

X

X

X

X

X

18.

„Коњарник” – Устаничка и Војислава
Илића

X

X

X

X

X

ХОY

Легенда:
*
АМС аутоматска мерна станица
SO2
сумпордиоксид
NO2 азотдиоксид
CO
угљен моноксид
PM10 суспендоване честице до 10 микрона
BTX бензен, ксилен и толуен
О3
приземни озон
Y
полициклични ароматични угљоводоници
O
одређивање тешких метала:
PM10: Pb olovo, As arsen,Cd kadmijum, Ni nikl, B(a)
P Benzo(a)piren
X
детекција и квантификација

Назив мерног места
Локација – раскрсница улица

Х
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Легенда:
VOC Лако испарљива органска једињења
Pb
олово
BTX бензен, ксилен и толуен
SO2
сумпордиоксид
NO2 азотдиоксид
CO
угљен моноксид
X
детекција и квантификација
2. Праћење утицаја загађеног ваздуха на здравље људи
Утицај загађеног ваздуха на здравље људи прати се у
оквиру Националног Плана акције за животну средину и
здравље деце Републике Србије и то на територији четири
општине у Београду и то: Нови Београд, Стари град, Раковица и Палилула. Здравствени индикатори који су одабрани као значајни у сагледавању утицаја различитог степена
загађености ваздуха су Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta,
Infectiones tractus respiratori superioris multiplices acutae loci
non specificatis, Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta, запаљење
душница, емфизем и друге опструктивне болести плућа и
Asthma bronchiale. Старосне групе код којих се прати стопа обољевања, као и инциденца и преваленца су од 0 до 14
година.
Извештај о праћењу утицаја загађеног ваздуха на здравље људи саставни је део годишњег извештаја о резултатима контроле квалитета ваздуха.
3. Обрада и анализа података и извештавање
о резултатима контроле квалитета ваздуха
3.1. Обезбеђење квалитета података
Сва мерења, обраду података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и
интерпретацију резултата врше овлашћена правна лица
– стручне организације које су акредитоване као лабораторије за испитивање, односно које испуњавају прописане
услове и које поседују дозволу надлежног министарства да
врше мониторинг ваздуха.
Стручне организације које врше мониторинг ваздуха
старају се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха.
3.2. Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже
мерних станица и мерних места, стручне организације достављају Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту животне средине, по правилу, једанпут месечно за претходни месец у року од 10 дана од истека претходног месеца и
годишње у року од 30 дана од истека календарске године.
Секретаријат за заштиту животне средине је дужан да
извештаје доставља Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије, као и да о квалитету ваздуха редовно
обавештава јавност путем електронских и штампаних медија, односно путем интернета, у складу са законом.
3.3. Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да пропише План квалитета ваздуха са циљем да се
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постигну утврђене гарничне или циљне вредности и прописани рокови, у складу са Законом о заштити ваздуха
члан 31. као и Правилником о садржају планова квалитета
ваздуха „Службени гласник РС” број 21/2010.
У случају прекорачења концентрацијa опасних по здравље људи јавност се обавештава о локацији или подручју
прекорачења, врсти концентрације која је прекорачена, времену почетка и трајању прекорачења, највишој једночасовној концентрацији, односно највишој осмочасовној средњој
концентрацији у случају приземног озона, географском
подручју на коме се очекује прекорачење концентрације,
прогнозама за наредни период са очекиваним променама
загађења са проценом промене, подацима за посебно осетљиве групе становништва, могућим ефектима по здравље
и препорученом понашању (подаци о посебно осетљивим
групама, опис могућих симптома, предузимање препоручених мера, нове информације о току догађаја) и подацима о
превентивним мерама за смањење загађења.
У случају процењеног наставка прекорачења концентрација надлежни орган ће предузети практичне мере и може,
по потреби, донети краткорочни акциони план који садржи
мере смањења ризика или трајања таквог прекорачења ради
заштите здравља људи и/или животне средине.
Краткорочним акционим планом, у зависности од сваког појединачног случаја, могу се предузети делотворне
мере за контролу активности које доприносе настанку
опасности од прекорачења концентрација опасних по здравље људи и, по потреби, привремено зауставити те активности.
Краткорочним акционим планом могу се предвидети
мере у вези са саобраћајем моторних возила, радом индустријских постројења, употребом производа који садрже
загађујуће материје и грејањем домаћинстава, као и специфичне активности намењене заштити осетљивих група становиштва, нарочито деце.
4. На овај програм прибављена је сагласност Министарства животне средине, рударства и просторног планирања
Републике Србије, број 353-01-02854/2011-03, од 19. децембра 2011. године.
5. Овај програм објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина града Београда
Број 501-241/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3.
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ЋОШАК РАДИВОЈА КОРАЋА
ПЛАТОУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Платоу који се налази на углу Кнез Михаилове улице
са Тргом републике и Обилићевим венцем, испод зидног
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сата код зграде у Улици Кнез Михаиловој број 10 додељује
се назив: Ћошак Радивоја Кораћа.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-230/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3.
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ, ПАЛИЛУЛА, ЧУКАРИЦА, НОВИ БЕОГРАД, ЗВЕЗДАРА
I. Додељују се називи улица и то:
Градска општина Вождовац
1. Улица која почиње од куће кбр. 3А у булевару ЈНА, тј.
катастарске парцеле бр. 29/2, КО Бели поток, све до куће
кбр. 9Г у Булевару ЈНА, тј. катастарске парцеле бр. 16/4, КО
Бели поток, одређује се назив: Улица осечинска
2. Улица која почиње од куће кбр. 63 у улици Булевару
ЈНА, тј. катастарске парцеле бр. 1963/15, КО Бели поток, све
до куће кбр. 76 у Улици авалској, тј. катастарске парцеле бр.
1963/26, КО Бели поток, одређује се назив: Улица кањишка
3. Улица која почиње од куће кбр. 68 у улици Авалски
пут, тј. катастарске парцеле бр. 1594/1 и катастарске парцеле бр. 1402/1, КО Пиносава, све до куће кбр. 12 у ул. НОВА 4
на катастарској парцели бр. 1402/17, КО Пиносава, одређује
се назив: Улица сечањска
II. Додељују се називи улица и то:
Градска општина Палилула
1. Првој улици у стамбеним блоковима 5 и 6 у Крњачи –
Рева 2 лево од Зрењанинског пута бр. 11, одређује се назив:
Улица бруска
2. Улица од Атови Нове 13 од парцеле 2538 и 2537 до
улице Миргородске, одређује се назив: Улица лајковачка
3. Улици која почиње код кућног броја 58В у улици Борчанских жртава 1914, на граници парцела 3284, 5612, 5613
КО Борча, одређује се назив: Улица мионичка
4. Улици која почиње од улице Борчанских жртава 1914
на парцели 4378 КО Борча, одређује се назив: Улица коцељевачка
5. Улици Деспотовачкој 1 део, која почиње од Улице Деспотовачке као први прилаз лево, одређује се назив: Улица
Светозара Михаиловића

12. април 2012.

6. Делу улице Деспотовачка 2 део, који иде од Улице Деспотовачке као други леви прилаз, сече раскршће са Улицом
Леонарда да Винчија и иде на југоисток у поље одређује се
назив: Улица Душана Милошевића
7. Делу улице Деспотовачка 2 део од кућног броја 13,
улици која је паралелна са Улицом Леонарда да Винчија,
одређује се назив: Улица Бранислава Станковића
III. Додељују се називи улица и то:
Градска општина Чукарица
1. Улици Водоводској први део мења се назив у: Улица
Часлава Вељића
2. Улици Водоводској тринаести део мења се назив у:
Улица Љубомира Ивановића
3. Улици водоводској трећи део мења се назив у: Улица
Милана Мушкатировића
4. Улици Водоводској четврти део мења се назив у: улица
Момчила Тапавице
5. Улици Водоводској пети део мења се нази у: Улица Зорана Јанковића
6. Улици Водоводској седми део мења се назив у: Улица
Драгутина Томашевића
7. Улици водоводској осми део мења се назив у: Улица
Владе Бјелића
8. Улици Водоводској девети део мења се назив у: Улица
Радомира Ковачевића
9. Улици Водоводској десети део мења се назив у: Улица
Анте Ламбаше
10. Улици Водоводској једанаести део мења се назив у:
Улица Миодрага Николића
11. Улици Водоводској дванаести део мења се назив у:
Улица Милуна Маровића
12. Улици која почиње од улаза Обреновачке улице са
леве стране, преко пута броја 6 у насељу Сремчица, градска
општина Чукарица, која се по старом урбанистичком плану
звала Обреновачка прилаз 3, одређује се назив: Улица луковска
IV. Додељују се називи улица и то:
Градска општина Нови Београд
1. Новој улици, паралеленој са Улицом др Ивана Рибара
(у блоку 72), која иде од Савског насипа до кућа у Виноградској улици према Сурчину, одређује назив: Улица Милеве
Марић Ајнштајн
V. Додељују се називи улица и то:
Градска општина Звездара
1. Делу улице који спаја Вирпазарску и Устаничку улицу
одређује се назив: Улица Мирка Сандића
2. Улици Липовачка која се налази у Малом Мокром
Лугу и има четири кућна броја мења се назив: Улица бојничка
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-229/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

12. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и
54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-208/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрешавају се дужности члана у Градској изборној
комисији
– Љиљана Лазић, члан, на лични захтев,
– Бранко Драговић, члан.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда
Број 112-199/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и
54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Именују се у Градску изборну комисију
за члана
– Зоран Наумовић, на предлог Демократске странке,
за члана
– Александар Бојић, на предлог Српске радикалне
странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-200/12-С, 12. априла 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бановић Страхиња”, Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 15, на лични захтев, Дивна Димитријевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-210/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

РЕШЕЊЕ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Милица Милошевић”, Јагњило, Младеновац,
Мира Гајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”, ДУДОВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина града Београда
Број 118-212/12-С, 12. априлa 2012. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Михаило Младеновић Сеља”, Дудовица, Лазаревац, ул. Др Воје Даниловића број 17, Зора Гајић.

Председник
Александар Антић, с. р.
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12. април 2012.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Грабовац”, Грабовац, Обреновац, Јелена Радосављевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Грађевинске техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 2,
Горан Дураковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-221/12-С, 12. априлa 2012. године

Скупштина града Београда
Број 118-214/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број
9, Весна Зорић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-217/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Геодетске техничке школе, Београд, ул. Милоша Ракића број
42, Валентина Куч.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-223/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”,
ДУДОВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пете
београдске гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број
24, Бојан Радовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-219/12-С, 12. априлa 2012. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Михаило Младеновић Сеља”, Дудовица, Лазаревац, ул. Др
Воје Даниловића број 17, Слађана Миловановић, професор
српског језика.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-209/12-С, 12. априлa 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

12. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 17 – 9

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-215/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бановић Страхиња”, Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 15,
Драгана Стојиљковић, професор српског језика и књижевности.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-211/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Милица Милошевић”, Јагњило, Младеновац, Небојша Лазаревић, физиотерапеут.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-213/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Краљ Петар Први”, Београд, ул. Краља Петра број 7, на
четири године, и то:
– Верица Стајић, професор српског језика,
– Верица Савић, професор математике,
– Даница Корен, професор разредне наставе,
– Љубица Димитријевић, психолог,
– Ристо Руковски, судски тумач,
– Велимир Шошкић, дипл. инжењер електротехнике,
– Татјана Бошковић, адвокат,
– Виктор Булатовић, трговачки техничар,
– Марко Миличковић, студент.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-216/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Грабовац”, Грабовац, Обреновац, Живорад Станојевић, аутомеханичар.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН
1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе
„Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број 9, Индира
Рељић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-218/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 17 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Пете београдске
гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број 24, Младен
Николић, дипл. хемичар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-220/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Грађевинске
техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 2, Милован Гојковић, дипл. инж. геодезије.

12. април 2012.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-222/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. априла 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Геодетске
техничке школе, Београд, ул. Милоша Ракића број 42, Зоран
Медвед, предузетник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-224/12-С, 12. априлa 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

12. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 17 – 11

САДРЖАЈ

Страна
Одлука о допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању– – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и
начину располагања становима изграђеним према
Пројекту изградње 1.100 станова у Београду– – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у
2013. и 2014. години – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о Инвестиционом програму Агенције за инвестиције и становање Градске управе града Београда у 2013. и 2014.
години – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1

2

3

Страна
Програм контроле квалитета ваздуха у Београду
у 2012. и 2013. години – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о додели назива „Ћошак Радивоја Кораћа” платоу на територији градске општине Стари
град – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о додели назива улицама на територији
градских општина Чукарица, Палилула, Вождовац,
Звездара и Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу два члана Градске изборне
комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању два члана Градске изборне
комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама на територији града Београда – – – – – – –

3
5
6
7
7
7–10

Број 17 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

12. април 2012.

„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 – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. 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

