
Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које је изабран, 
због поднете писане оставке, и то: Елене Билић, са изборне 
листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Срп-
ска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, 
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

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

Скупштина града Београда
Број 118-834/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете усмене оставке, и то: Слободана Ћустића, са изборне 
листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска 
напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова 
Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

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

Скупштина града Београда
Број 118-996/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 56. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Бе-
ограда изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то: Зорану Радмиловићу, са изборне листе Алек-
сандар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напред-
на странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Ср-
бија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

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

Скупштина града Београда
Број 02-997/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 4. и 13. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), 
члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службе-
ни гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) 
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на тери-

торији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
61/09, 10/11 и 55/11) у члану 31. став 4. брише се.

Члан 2.
Члан 36. мења се и гласи:
„Корисник услуге – путник је лице које се затекне у во-

зилу линијског превоза, осим возног особља.
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По уласку у возило линијског превоза контролор и дру-
го овлашћено лице се представља легитимацијом.

Путник је дужан да за коришћење услуге превоза у во-
зилу има важећу и исправну возну исправу на основу које 
остварује право на превоз коју је дужан да покаже и уступи 
на захтев контролора или овлашћеног лица.

Контролор у контроли може затражити помоћ поли-
цијске управе, односно комуналне полиције.

Путник из става 3. овог члана на захтев контролора 
може купити посебну карту и потом наставити започету 
вожњу.

Куповином посебне карте, од момента издавања путник 
из става 5. овог члана стиче право на започето и даље ко-
ришћење услуге линијског превоза у дневном саобраћају у 
дану у коме је карта издата, осим у посебном превозу ми-
нибус возилима. Подаци о путнику који не купи посебну 
карту уписују се у службену евиденцију и стављају на увид 
овлашћеном службеном лицу ради издавања прекршајног 
налога, а у случају да је комунални полицајац присутан он 
ће таквом путнику издати прекршајни налог.

Посебна карта из става 5. овог члана обавезно садржи:
– податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
– цену утврђену актом из члана 42. став 2. ове одлуке,
– линију јавног превоза, гаражни број,
– датум издавања и службени број контролора.
Врсте возних исправа, начин њиховог коришћења, као и 

услови под којима поједине категорије путника могу корис-
тити јавни превоз без накнаде, односно уз умањење накна-
де (повлашћене категорије) и контрола путника утврђују се 
актом из члана 3. став 2. ове одлуке.”

Члан 3.
У члану 36а. став 3. брише се. 

Члан 4.
Члан 40, мења се и гласи: 
„Забрањено је:
1. користити услугу линијског превоза без возне карте, 

односно важеће и исправне возне исправе у смислу одреда-
ба акта из члана 3. став 2. ове одлуке;

2. уносити у возило пртљаг, ствари и животиње, супро-
тно одредбама ове одлуке, осим специјално дресираних 
паса водича слепих лица;

3. ометати возача, односно друго овлашћено лице у во-
зилу у обављању службе;

4. бацати отпатке или на други начин загађивати и 
уништавати опрему возила, возило и његове ознаке;

5. пушење у возилу;
6. ометати наплату и контролу возне карте, улажење и 

излажење из возила и смештај путника у возило;
7. улазити у возило на врата која нису обележена озна-

ком за улаз у возило, односно излазити из возила на врата 
која нису обележена ознаком за излаз из возила;

8. улазити и излазити из возила у покрету, возити се или 
хватати се на спољном делу возила;

9. онемогућавати отварање и затварање врата као и на-
силно отварање врата на возилу;

10. просјачење и продаја производа и сл. у возилу.
Возач, односно овлашћено лице у возилу дужно је да 

опомене лице, односно путника који поступа супротно од-
редбама из става 1. тач. 2-10. овог члана а уколико и поред 
опомене оно изврши коју од наведених радњи, возач ће поз-
вати лице, односно путника да напусти возило.”

Члан 5.
У члану 52. у ставу 2. износ: „2.500,00” замењује се изно-

сом: „5.000,00”.

Члан 6.
У члану 53. у ставу 2. износ: „2.500,00” замењује се изно-

сом: „5.000,00.”

Члан 7.
Члан 54. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се за 

прекршај возач ако поступа у супротности са одредбама чл. 
33, 35, 40. став 2. и члана 41. став 1. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана инспектор за друмски 
саобраћај издаје прекршајни налог, у складу са законом.”

Члан 8.
Члан 55. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 6.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице:
– ако на захтев овлашћеног лица одбије да покаже своју 

возну исправу (члан 36. став 3.),
– које користи услугу превоза без важеће и исправне воз-

не исправе или купљене посебне карте (члан 36. ст. 3 и 5.),
– ако поступа супротно одредбама чл. 38, 39, 39а став 1. 

алинеја прва и друга и 40. став 1. тач. 2–10. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана комунални полицајац 

издаје прекршајни налог у складу са законом.”

Члан 9.
Ова одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се почев од 1. октобра 2014. године.

Скупштина града Београда
Број 34-1015/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И 

ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних 

привремених објеката („Службени лист града Београда”, 
бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/2003, 11/2005, 18/2006, 
61/2009, 24/2010 и 10/2011), у члану 9. у ставу 6. после за-
творене заграде додају се речи: „и покретних објеката на 
јавним површинама повереним на управљање јавним пре-
дузећима „Београдска тврђава” ЈП и „Ада Циганлија” ЈП.

Члан 2.
После члана 14а. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 14б.
Постављање покретних објеката на јавним површинама 

повереним на управљање јавним предузећима „Београдска 
тврђава” ЈП и „Ада Циганлија” ЈП врши се у складу са акти-
ма тих јавних предузећа.”
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Члан 3.
У члану 16. после речи: „одобрењем” додају се запета 

и речи: „односно актом издатим у складу са актима јавног 
предузећа из члана 14б. ове одлуке (у даљем тексту: акт ја-
вног предузећа)”.

Члан 4.
У члану 20. у ставу 1. после осме алинеје додаје се девета 

алинеја која гласи:
„ – ако се на површинама из члана 14б. ове одлуке 

покретни објекат постави или користи без правног основа, 
односно супротно актима јавног предузећа.”

У истом члану у ставу 2. после речи: „постављању 
покретног објекта” додају се запета и речи: „односно јавно 
предузеће које је издало акт из члана 16. ове одлуке”.

Члан 5.
У члану 22. став 1. у тачки 1. после затворене заграде додају 

се запета и речи: „односно акту јавног предузећа (члан 16.)”

Члан 6.
У члану 23. став 1. у првој алинеји после речи: „одо-

брењу” додају се запета и речи: „односно акту јавног пре-
дузећа”.

Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе пла-

нови постављања покретних објеката у делу који се односи 
на јавне површине поверене на управљање јавним преду-
зећима „Београдска тврђава” ЈП и „Ада Циганлија” ЈП.

Одобрења за постављање покретних објекаа издата на 
оснсову планова из става 1. овог члана важе до доношења 
аката јавних предузећа из члана 3. ове одлуке.

Члан 8.
Ова одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-1013/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 93/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ВОДА 110 КV ОД 
ПОСТОЈЕЋЕ ТС 110/35 КV „ТОПЛАНА – НОВИ БЕОГРАД” 
ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 
110/35 kV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН 
„Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски 
венац (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије градских општина Нови Београд и Савски 
венац, коридор електроенергетског вода 110 kV од постојеће 
ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН 
„Београд на води”, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,0 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко- техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

ЈП „Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза Милоша бр. 11.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градских општина 
Нови Београд и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење 
градским општинама Нови Београд и Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам примера-
ка копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистич-
ког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градских 
општина Нови Београд и Савски венац (по једна копија).
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Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Нови Београд и Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1003/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОП-
ЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ТОПЛАНЕ ТО „НОВИ БЕОГРАД” 
ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради Плана детаљне ре-

гулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже 
од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Бео-
град на води”, градске општине Нови Београд и Савски ве-
нац („Службени лист града Београда”, број 51/14) (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Мења се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће ЈКП „Београдске електране”, Нови Београд, 
Савски насип бр. 11”.

Члан 3.
Обавештење о доношењу Одлуке о измени Одлуке о из-

ради плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу град-
ских општина Нови Београд и Савски венац.

Члан 4.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1004/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ 
ВОДА 110 КV ОД ПЛАНИРАНЕ ТС 110/10 КV „АУТОКО-
МАНДА” ДО ПОДРУЧЈА ППППН„БЕОГРАД НА ВОДИ”, 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за изградњу електроенергетског вода 110 КV 
од планиране ТС 110/10 КV „Аутокоманда” до подручја 
ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и 
Савски венац („Службени лист града Београда”, број 51/14) 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Мења се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

ЈП Електромрежа Србије, Београд, Кнеза Милоша бр. 11.”
Члан 3.

Обавештење о доношењу Одлуке о измени Одлуке о из-
ради плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу град-
ских општина Вождовац и Савски венац. 

Члан 4.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1005/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД 
ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА МГ-05 ДО 
ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ” ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЗЕМУН, НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се измени и допуни Одлуке о изради Пла-

на детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег 
магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Бео-
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град на води”, градске општине Земун, Нови Београд и Са-
вски венац („Службени лист града Београда”, број 51/14) (у 
даљем тексту: одлука).

Члан 2.
Мења се назив одлуке тако да гласи: „Одлука о из-

ради Плана детаљне регулације за изградњу гасовода 
од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја 
ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а”, град-
ске општине Сурчин, Нови Београд и Савски венац”.

Члан 3.
Допуњује се члан 1. Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације тако што се иза речи „Београд на води” додају речи 
„са прикључком до БИП-а”.

Члан 4.
Мења се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи: „Средства за израду плана детаљне регула-
ције обезбедиће ЈП Србијагас, Нови Београд, Ауто-пут бр. 11.”

Члан 5.
Мењају се чл. 7, 8. и 9. Одлуке о изради плана детаљне 

регулације тако што се уместо Градске општине Земун на-
води градска општина Сурчин.

Члан 6.
Остали чланови одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1006/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД 
ГЛАВНЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС) 
„ПАДИНСКА СКЕЛА” ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕО-
ГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА И 

СТАРИ ГРАД
Члан 1.

Приступа се измени и допуни Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-
регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја 
ППППН „Београд на води”, градске општине Палилула и 
Стари град (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Мења се назив одлуке тако да гласи: Одлукa о изради 

Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од главне 
мерно-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до 
подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Па-
лилула, Стари град и Савски венац.

Члан 3.
Допуњује се члан 1. Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације тако што се иза речи „градске општине Палилула и 
Стари град” додаје „и Савски венац”.

Члан 4.
Мења се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће ЈП Србијагас, Нови Београд, Ауто-пут бр. 11.”

Члан 5.
Допуњују се чл. 7, 8. и 9. Одлуке о изради плана детаљне 

регулације тако што се иза речи „градске општине Палилу-
ла и Стари град” додаје „и Савски венац”.

Члан 6.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1007/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и С 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

СТАНИЦЕ „МАКИШ”, ГО ЧУКАРИЦА

Члан 1.
Приступа се измени и допуни Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, 
градска општина Чукарица. (у даљем тексту: план детаљне 
регулације).

Члан 2.
Мења се назив одлуке тако да гласи: Одлука о изради 

Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 
Макишу, градска општина Чукарица.

Члан 3.
Мења се члан 1. Одлуке о изради плана детаљне регу-

лације тако да гласи „Приступа се изради Плана детаљне 
регулације железничке инфраструктуре у Макишу, градска 
општина Чукарица”.

Члан 4.
Мења се члан 2. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције, текст на крају првог става „површине 690 ha” замењује 
се текстом „површине око 350 ha”.
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Члан 5.
Мења се члан 4. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи: „Израда плана детаљне регулације пове-
риће се обрађивачу којег изаберу Железнице Србије а.д. по 
поступку прописаном по Закону о јавним набавкама. Иза-
брани обрађивач је дужан да Нацрт плана изради у року од 
12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Мења се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи: „Средства за израду плана детаљне ре-
гулације обезбедиће „Железницe Србије” а.д., Београд, Не-
мањина бр. 6.

Члан 7.
Допуњује се члан 8. на крају става 1. додаје се текст „као 

и за потребе Железнице Србије (три копије)”.

Члан 8.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1008/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА 
ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ Ø700 MM ОД ПОСТОЈЕЋЕГ 
ВОДОВОДА Ø700 MM НА ДОРЋОЛУ ДО ПОСТОЈЕЋЕГ 
ВОДОВОДА Ø700 MM НА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

Приступа се измени и допуни Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске 
зоне Ø700 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу 
до постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске 
општинe Стари град и Савски венац („Службени лист града 
Београда”, број 51/14) ( у даљем тексту: план детаљне регу-
лације).

Члан 2.
Мења се назив одлуке тако да гласи: Одлука о изради 

плана детаљне регулације за изградњу водовода прве ви-
синске зоне Ø700 mm – Ø500 mm од постојећег водовода 
Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у 
улици Вука Караџића, градска општина Стари град.

Члан 3.
Мења се члан 1. Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције тако да гласи „Приступа се изради плана детаљне регу-
лације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm 
– Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до 
постојећег водовода Ø400 mm у улици Вука Караџића, град-
ска општина Стари град.

Члан 4.
Допуњује се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне регу-

лације ставом 2.: „Средства за прибављање подлога за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84”.

Члан 5.
Мењају се чл. 7, 8. и 9. Одлуке о изради плана детаљне 

регулације, бришу се речи „Градска општина Савски венац”.
Члан 6.

Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције остају непромењени.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 350-1009/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНОГ КОЛЕК-
ТОРА КЦС „МОСТАР” – ХИТНА ПОМОЋ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

Приступа се допуни Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” 
– Хитна помоћ, градска општина Савски венац („Службе-
ни лист града Београда”, број 51/14) (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

Члан 2.
Допуњује се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације ставом 2.: „Средства за прибављање подлога за 
израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84”.

Члан 3.
Обавештење о доношењу Одлуке о измени Одлуке о из-

ради плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу градске 
општине Савски венац.

Члан 4.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1010/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКAЛНОГ КОЛЕКТО-
РА ОД ХИТНЕ ПОМОЋИ ДО УЛИЦЕ ВEНИЗЕЛОСОВЕ, 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ВРАЧАР И ПА-

ЛИЛУЛА
Члан 1.

Приступа се допуни Одлуке о изради Плана детаљне ре-
гулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи 
до Ванизелосове улице, градске општине Савски венац, 
Врачар и Палилула („Службени лист града Београда”, број 
51/14) (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Допуњује се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације ставом 2.: „Средства за прибављање подлога за 
израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84”.

Члан 3.
Обавештење о доношењу Одлуке о измени Одлуке о из-

ради плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу град-
ских општина Савски венац, Врачар и Палилула.

Члан 4.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1011/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЧНЕ МРЕЖЕ СТАМБЕНОГ КОМ-
ПЛЕКСА „СТАРО НАСЕЉЕ” У ЖЕЛЕЗНИКУ СА ДЕ-
НИВЕЛИСАНИМ ПРЕЛАЗОМ ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ПРУГЕ, ГО ЧУКАРИЦА

Члан 1.
Приступа се допуни Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Ста-
ро Насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко 
железничке пруге, градска општина Чукарица („Службени 
лист града Београда”, број 51/14) (у даљем тексту: план де-
таљне регулације).

Члан 2.
Допуњује се члан 5. Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације ставом 2.: „Средства за прибављање подлога за 
израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84”.

Члан 3.
Обавештење о доношењу Одлуке о измени Одлуке о из-

ради плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу градске 
општине Чукарица.

Члан 4.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регула-

ције остају непромењени.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-1012/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 3. 
и 6. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на тери-
торији 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, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ КОЧЕ ПОПОВИЋА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

1. Загребачкој улици мења се име у Улицу Коче Поповића.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 015-1028/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07), чл. 3. 
и 6. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на тери-
торији 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, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА КУМОДРАШКЕ УЛИЦЕ У 
БУЛЕВАР ПЕКА ДАПЧЕВИЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

1. На територији градске општине Вождовац мења се на-
зив дела Кумодрашке улице у Булевар Пека Дапчевића. Про-
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мена дела улице почиње од раскршћа са Дарвиновом улицом, 
код зграде самачког хотела и иде до улице Војводе Степе.

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

Скупштина града Београда
Број 015-1029/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Светозар Веселиновић, дипл. грађевин-
ски инжењер, дужности в.д. директора Јавног комуналног 
предузећа „Београдски водовод и канализација”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-835/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 
8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”, 

БЕОГРАД

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Београд-пут” Београд, Иван Тејић, 
дипломирани грађевински инжењер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града” а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-836/14-С – 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

1. Разрешава се Драган Балтовски, магистар економских 
наука, дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Погребне услуге”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-837/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ 

ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Београдске електране”, Горан Алексић, 
дипл. математичар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-838/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИС-

ТОЋА”

1. Разрешава се Синиша Лазаревић, мастер инж. машин-
ства, дужности в.д. диектора Јавног комуналног предузећа 
„Градска чистоћа”.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-839/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – 

БЕОГРАД” БЕОГРАД

1. Разрешава се Слободан Станојевић, дипл. правник, 
дужности в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Зе-
ленило – Београд”, Београд.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-840/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ 

ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД

1. Разрешава се Иван Сочо, доктор ветеринарске меди-
цине и магистар пољопривредних наука, дужности в.д. ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-841/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО СА-

ОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД” БЕОГРАД

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, 
Београд, Жељко Милковић, дипломирани машински инжењер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-842/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13– аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРА-
ЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис”, Београд, Андрија Чупковић, дипломирани ин-
жењер саобраћаја.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-843/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
„ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗ-

ГРАДЊУ БЕОГРАДА” Ј.П. 

1. Разрешава се вршилац дужности директора „Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда” ЈП , 
Бранислав Д. Поповић, дипл. инж. архитектура. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-844/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТУДИО Б”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ра-
диодифузног предузећа „Студио Б”, Ивана Вучићевић. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-845/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 –др. закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИГАНЛИЈА”

1. Разрешава се Жарко Шормаз, дипл. економиста, дуж-
ности в.д. директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-846/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА 

ЦЕНТАР”
1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Сава центар”, Драган Гргуревић, дипл. ма-
шински инжењер. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-847/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”
1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за обављање делатности од општег интереса за 
Град Београд „Београдска тврђава” мр Никола Ковачевић, 
мастер менаџер европског бизниса и маркетинга.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-848/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕД-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности директора Јавног водопри-

вредног предузећа „Београдводе”, Милош Миловановић, 
дипл. инж.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-849/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕ-

ТЉЕЊЕ”
1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Александар Цин-
цар Попоски, дипл. економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина града Београда
Број 118-850/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-

ЦИЈА”
1. Именује се Светозар Веселиновић, дипл. грађевински 

инжењер, за директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
градски водовод и канализација”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”, 
у року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-851/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”, БЕОГРАД

1. Именује се Иван Тејић, дипломирани грађевински 
инжењер за директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
град-пут”, Београд, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
комунално предузеће „Београд-пут”, Београд у року од осам 
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службе-
ном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-852/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

1. Именује се Драган Балтовски, магистар економских 
наука за директора Јавног комуналног предузећа „Погребне 
услуге”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће „Погребне услуге”, у року од осам 
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службе-
ном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-853/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Именује се Горан Алексић, дипл. математичар, за ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске електра-
не”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће „Београдске електране”, у року 
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-854/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се Слободан Станојевић, дипл. правник за 
директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град”, Београд на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
комунално предузеће „Зеленило – Београд”, Београд у року 
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-855/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

1. Именује се Мирослав Богдановић, дипл. инж. рудар-
ства за директора Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће „Градска чистоћа”, у року од осам 
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службе-
ном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-856/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”

1. Именује се Иван Сочо, директор ветеринарске меди-
цине и магистар пољопривредних наука, за директора Ја-
вног комуналног предузећа „Градске пијаце”, на период од 
четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
комунално предузеће „Градске пијаце”, у року од осам дана 
од дана објављивања решења о именовању у „Службеном 
гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-857/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се Жељко Милковић, дипломирани машин-
ски инжењер, за директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, на пери-
од од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град”, Београд, у року од осам дана од дана објављивања ре-
шења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници Скуп-
шитине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-858/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС”, БЕОГРАД

1. Именује се Андрија Чупковић, дипломирани инжењер 
саобраћаја, за директора Јавног комуналног предузећа за 
јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд, на 
период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта 
„Паркинг сервис”, Београд у року од осам дана од дана обја-
вљивања решења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-859/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕ-

ВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА” ЈП 

1. Именује се Бранислав Поповић, дипл. инж. арх. за ди-
ректора „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда” ЈП, Београд, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у „Ди-
рекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда” ЈП 
у року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-860/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗ-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТУДИО Б”

1. Именује се Ивана Вучићевић, дипломирани новинар, 
мастер комуникације и дипломирани економиста, за дирек-
тора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, на пери-
од од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но радиодифузно предузеће „Студио Б”, у року од осам дана 
од дана објављивања решења о именовању у „Службеном 
гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-861/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„АДА ЦИГАНЛИЈА”

1. Именује се Жарко Шормаз, дипл. економиста, за ди-
ректора Јавног предузећа „Ада Циганлија”, на период од че-
тири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
предузеће „Ада Циганлија” у року од осам дана од дана обја-
вљивања решења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-862/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА ЦЕНТАР”

1. Именује се Драган Гргуревић, дипл. машински ин-
жењер за директора Јавног предузећа за обављање делат-
ности од општег интереса за град Београд „Сава центар”, на 
период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
предузеће за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Сава Центар” у року од осам дана од дана обја-
вљивања решења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-863/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Именује се мр Никола Ковачевић, мастер менаџер ев-
ропског бизниса и маркетинга за директора јавног преду-
зећа, за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но предузеће за обављање делатности од општег интереса 
за град Београд „Београдска тврђава” у року од осам дана 
од дана објављивања решења о именовању у „Службеном 
гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-864/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 
12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИ-

ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ” БЕОГРАД

1. Именује се Ненад Ђинђић за директора Јавно во-
допривредно предузеће „Београдводе”, Београд, на период 
од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но водопривредно предузеће „Београдводе”, Београд, у року 
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-865/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – ау-
тентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. став 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”

1. Именује се Александар Цинцар Попоски, дипл. еко-
номиста, за директора Јавног комуналног предузећа „Јавно 
осветљење”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће „Јавно осветљење” у року од осам 
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службе-
ном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-

беном листу града Београда” и на интернет-страници 
Скупштине града Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-866/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД 

НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Ивана Димић дужности вршиоца дуж-

ности директора Позоришта Атеље 212 – установе културе 
од националног значаја.

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

Скупштина града Београда
Број 118-867/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”
1. Разрешава се Војислав Савић дужности вршиоца дуж-

ности директора Позоришта лутака „Пинокио”.

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

Скупштина града Београда
Број 118-869/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА НА ТЕРАЗИЈАМА
1. Разрешава се Александар Ђаја дужности вршиоца 

дужности директора Позоришта на Теразијама.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-871/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА – УСТА-

НОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Тамара Вучковић Манојловић дужности 

вршиоца дужности директора Југословенског драмског по-
зоришта – установе културе од националног значаја.

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

Скупштина града Београда
Број 118-873/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА” – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Милорад Мандић дужности вршиоца 

дужности директора Позоришта „Бошко Буха” – установе 
културе од националног значаја.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-875/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛ-

НОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Нела Мићовић дужности вршиоца дуж-

ности директора Завода за заштиту споменика културе гра-
да Београда – установе културе од националног значаја.

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

Скупштина града Београда
Број 118-877/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
1. Разрешава се мр Драган Гачић дужности вршиоца 

дужности директора Историјског архива Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-879/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. и члана 39. став 
2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 
72/09), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ”
1. Разрешава се Бојан Лазаров дужности вршиоца дуж-

ности директора Малог позоришта „Душко Радовић”, на 
лични захтев.

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

Скупштина града Београда
Број 118-881/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА „ПУЖ”
1. Разрешава се Бранислав Милићевић дужности врши-

оца дужности директора Позоришта „Пуж”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-883/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР” БЕОГРАД – УСТА-

НОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Душан Ковачевић дужности вршиоца 

дужности директора Позоришта „Звездара театар”, Београд 
– установе културе од националног значаја.

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

Скупштина града Београда
Број 118-885/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

БИТЕФ ТЕАТРА
1. Разрешава се Милош Латиновић дужности вршиоца 

дужности директора Битеф театра.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-887/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА „ДАДОВ”
1. Разрешава се Владимир Мијовић дужности вршиоца 

дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-889/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се Стела Станишић дужности вршиоца 
дужности директора Центра за културу Лазаревац.

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

Скупштина града Београда
Број 118-891/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВАЦ
1. Разрешава се Јелена Миловић дужности вршиоца 

дужности директора Центра за културу Младеновац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-893/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА-

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

1. Разрешава се Милан Недељковић дужности вршиоца 
дужности директора Центра за културу и образовање Рако-
вица.

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

Скупштина града Београда
Број 118-895/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЋЕ ЛЕГАТА

1. Разрешава се Ана Вељковић дужности вршиоца дуж-
ности директора Куће легата.

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

Скупштина града Београда
Број 118-897/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

1. Разрешава се Владимир Јеленковић дужности вршио-
ца дужности директора Музеја Николе Тесле.

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

Скупштина града Београда
Број 118-899/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 69 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. септембар 2014.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Разрешава се Маша Михаиловић дужности вршиоца 
дужности директора Београдског драмског позоришта.

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

Скупштина града Београда
Број 118-901/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ „БЕОГРАД”
1. Разрешава се Михаило Петковић дужности вршиоца 

дужности директора Продајне галерије „Београд”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-903/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

1. Разрешава се Оливера Јежина дужности вршиоца 
дужности директора Дечјег културног центра Београд.

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

Скупштина града Београда
Број 118-905/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДИРЕКЦИЈЕ ФЕСТ-а 

1. Разрешава се Градимир Димитријевић дужности вр-
шиоца дужности директора Дирекције ФЕСТ-а.

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

Скупштина града Београда
Број 118-907/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212 
– УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

1. Именује се Бранимир Брстина, дипл. глумац, за ди-
ректора Позоришта Атеље 212 – установе културе од наци-
оналног значаја, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-868/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА 

„ПИНОКИО”

1. Именује се Игор Бојовић, дипл. драматург, за дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”, на период од четири го-
дине. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-870/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА НА ТЕРА-

ЗИЈАМА

1. Именује се Aлександар Ђаја, дипл. драматург, за ди-
ректора Позоришта на Теразијама, на период од четири го-
дине.

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

Скупштина града Београда
Број 112-872/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД 

НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

1. Именује се Тамара Вучковић Манојловић, дипл. глу-
мица, за директора Југословенског драмског позоришта – 
установе културе од националног значаја, на период од че-
тири године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-874/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „БОШКО 
БУХА” – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ 

ЗНАЧАЈА

1. Именује се Милорад Мандић, дипл. глумац, за дирек-
тора Позоришта „Бошко Буха” – установе културе од наци-
оналног значаја, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-876/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА – УСТАНО-

ВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

1. Именује се Нела Мићовић, дипломирани археолог, за 
директора Завода за заштиту споменика културе града Бео-
града – установе културе од националног значаја, на период 
од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-878/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИ-
ВА БЕОГРАДА

1. Именује се мр Драган Гачић, магистар политичких на-
ука, за директора Историјског архива Београда, на период 
од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-880/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 69 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. септембар 2014.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МАЛОГ ПОЗОРИШТА 

„ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Именује се Александар Родић, дипл. глумац, за дирек-
тора Малог позоришта „Душко Радовић”, на период од че-
тири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-882/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „ПУЖ”

1. Именује се Бранислав Милићевић, дипл. глумац, за 
директора Позоришта „Пуж”, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-884/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДА-
РА ТЕАТАР” БЕОГРАД – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НА-

ЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

1. Именује се Душан Ковачевић, књижевник, за дирек-
тора Позоришта „Звездара театар”, Београд – установе кул-
туре од националног значаја, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-886/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИТЕФ ТЕАТРА

1. Именује се Милош Латиновић, дипл. политиколог, за 
директора Битеф театра, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-888/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОМЛАДИНСКОГ ПОЗО-

РИШТА „ДАДОВ”

1. Именује се Владимир Мијовић, специјалиста ин-
жењерског менаџмента, за директора Омладинског позори-
шта „Дадов”, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-890/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Стела Станишић, професор разредне 
наставе, за директора Центра за културу Лазаревац, на пе-
риод од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-892/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

МЛАДЕНОВАЦ

1. Именује се Бранко Милорадовић, дипл. економиста, 
за директора Центра за културу Младеновац, на период од 
четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-894/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

1. Именује се мр Наташа Николић, магистар дидактич-
ко-методичких наука, за директора Центра за културу и об-
разовање Раковица, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-896/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЋЕ ЛЕГАТА

1. Именује се Филип Брусић Ренауд, дипл. правник, за 
директора Куће легата, на период од четири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-898/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

1. Именује се др Бранимир Јовановић, доктор техничких 
наука, за директора Музеја Николе Тесле, на период од че-
тири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-900/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БЕОГРАДСКОГ ДРАМ-

СКОГ ПОЗОРИШТА

1. Именује се Слободан Ћустић, дипл. глумац, за дирек-
тора Београдског драмског позоришта, на период од четири 
године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-902/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„БЕОГРАД”

1. Именује се Михаило Петковић, магистар сликарства, 
за директора Продајне галерије „Београд”, на период од че-
тири године. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-904/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД
1. Именује се Драган Марић, дипломирани филмски и 

тв сниматељ, за вршиоца дужности директора Дечјег кул-
турног центра Београд, најдуже једну годину.

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

Скупштина града Београда
Број 112-906/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09, члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 15. Одлуке о промени ос-
нивачког акта установе културе Дирекције ФЕСТ-а („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 37/14 и 51/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА 
1. Именује се Милан Лазовић, дипл. политиколог, за вр-

шиоца дужности директора Центра београдских фестива-
ла, најдуже једну годину.

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

Скупштина града Београда
Број 112-908/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3. а у вези 
члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. 
тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕО-

ГРАД”
1. Не прихвата се предлог за именовање Кристијана Кола-

ковића, магистра економских наука, за директора Јавног пре-
дузећа „Хиподром Београд”, који је доставила Градска управа 
града Београда – Секретаријат за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу који је објављен 27. јуна 2014. године.

2. Не врши се именовање ниједног од кандидата са Листе 
за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Бео-
град”, коју је утврдила Комисија за именовање директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, по спроведеном 
јавном конкурсу који је објављен дана 27. јуна 2014. године.

3. Нови јавни конкурс за избор директора Јавног пре-
дузећа „Хиподром Београд” спровешће на начин и по 
поступку прописаним законом.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-
беном листу града Београда” и на интернет-страници града 
Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-1045/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. 
септембра 2014. године, на основу члана 31. став 3, а у вези 
члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. 
тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда‘‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА „УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА” 

ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА 
1. Не прихвата се предлог за именовање др Небојше Сте-

фановића, дипл. просторног планера, за директора „Урба-
нистичког завода Београда” јавног урбанистичког предузећа 
који је доставила Градска управа града Београда – Секрета-
ријат за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном 
јавном конкурсу, који је објављен 27. јуна 2014. године.

2. Не врши се именовање ниједног од кандидата са Листе 
за именовање директора „Урбанистичког завода Београда” 
јавног урбанистичког предузећа, коју је утврдила Комисија 
за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Београд, по спроведеном јавном конкурсу који је обја-
вљен 27. јуна 2014. године.

3. Нови јавни конкурс за избор директора „Урбанис-
тичког завода Београда” јавног урбанистичког предузећа, 
спровешће на начин и по поступку прописаним законом.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Служ-
беном листу града Београда” и на интернет-страници града 
Београда.

Скупштина града Београда
Број 111-1046/14-С, 18. септембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. сеп-
тембра 2014. године, на основу чл. 139-244. Закона о при-
вредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11 и 83/14), члана 12. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРА-

ДА, БРОЈ: 020-59/14-С ОД 28. МАЈА 2014. ГОДИНЕ
1. У ставу I Решења Скупштине града Београда, број: 020-

59/14-С од 28. маја 2014. године, алинеја 1. мења се и гласи:
„– прим. др Горан Васић, председник.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 020-1040/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Страна
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном 

линијском превозу путника на територији града Бе-
ограда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о допунама Одлуке о постављању тезги 
и других покретних привремених објеката– – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације 
за изградњу електроенергетског вода 110 kV од 
постојеће ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд” 
до подручја ППППН „Београд на води”, градске 
општине Нови Београд и Савски венац  – – – – – –  3

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације за реконструкцију и доградњу топло-
водне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до под-
ручја ППППН „Београд на води”, градске општине 
Нови Београд и Савски венац  – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације за изградњу електроенергетског вода 
110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Ауто команда” 
до подручја ППППН „Београд на води”, градске 
општине Вождовац и Савски венац– – – – – – – – –  4

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради 
плана детаљне регулације за изградњу гасовода од 
постојећег магистралног гасовода МГ-05 до под-
ручја ППППН „Београд на води”, градске општине 
Земун, Нови Београд и Савски венац – – – – – – – –  4

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради 
плана детаљне регулације за изградњу гасовода од 
главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Па-
динска скела” до подручја ППППН „Београд на 
води”, градске општине Палилула и Стари град – –  5

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације подручја железничке стани-
це „Макиш”, ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације за изградњу водовода прве 
висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода 700 
mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø700 mm 
на Зеленом венцу, градске општине Стари град и 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације за изградњу фекалног колектора КЦС 
„Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о допуни Одлуке о изради плана де-
таљне регулације за изградњу фекалног колектора 
од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске 
општине Савски венац, Врачар и Палилула  – – – –  7

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације дела уличне мреже стамбеног компле-
кса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним 
прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица  –  7

Решење о додели назива Улице Коче Поповића 
на територији градске општине Савски венац – – –  7

Решење о промени назива дела Кумодрашке ули-
це у Булевар Пека Дапчевића на територији градске 
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Страна
Решења о разрешењу директора и в.д. директора 

у јавним предузећима чији је оснивач град Београд 
(„Београдски водовод и канализација”, „Београд-
пут”, „Погребне услуге”,„Београдске електране”, 
„Градска чистоћа” , „Зеленило – Београд”, „Градске 
пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, Дирекци-
ја за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, 
Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада 
Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, 
„Београдводе” и „Јавно осветљење”)  – – – – – – – –  8

Решења по конкурсима за именовање директо-
ра јавних предузећа чији је оснивач град Београд, 
расписаним 27. јуна 2014. године („Београдски во-
довод и канализација”, „Београд-пут”, „Погребне 
услуге”, „Београдске електране”, „Зеленило – Бе-
оград”, „Градска чистоћа” , „Градске пијаце”, ГСП 
„Београд”, „Паркинг сервис”, „Дирекција за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда”, Јавно ра-
диодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, 
„Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” 
и „Јавно осветљење”) – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решења о разрешењу директора и в.д. дирек-
тора у појединим установама чији је оснивач град 
Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, 
Позориште на Теразијама, Југословенско драм-
ско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, Исто-
ријски архив Београда, Мало позориште „Душко 
Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара 
театар”, Битеф театар, Омладинско позориште „Да-
дов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за кул-
туру Младеновац, Центар за културу и образовање 
Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, Бео-
градско драмско позориште, Продајна галерија „Бе-
оград”, Дечји културни центар Београд и Дирекција 
ФЕСТ-а) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Решења о именовању директора и в.д. дирек-
тора у појединим установама чији је оснивач град 
Београд (Атеље 212, Позориште лутака „Пинокио”, 
Позориште на Теразијама, Југословенско драм-
ско позориште, Позориште „Бошко Буха”, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, Исто-
ријски архив Београда, Мало позориште „Душко 
Радовић”, Позориште „Пуж”, Позориште „Звезда-
ра театар”, Битеф театар, Омладинско позориште 
„Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за 
културу Младеновац, Центар за културу и образо-
вање Раковица, Кућа легата, Музеј Николе Тесле, 
Београдско драмско позориште, Продајна галерија 
„Београд”, Дечји културни центар Београд и Центра 
београдских фестивала)  – – – – – – – – – – – – – – –  18

Решење о неприхватању предлога за именовање 
директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” –  22

Решење о неприхватању предлога за именовање 
директора „Урбанистичког завода Београда” Јавног 
урбанистичког предузећа  – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о измени Решења Скупштине града Бео-
града број 020-59/14-С од 28. маја 2014. године   – –  22

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
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