
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. 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 су изабрани, 
због поднете писане оставке, и то:

– Милице Чокановић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд!,

– Александру Каракашевићу, са изборне листе Иви-
ца Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Драган 
Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС) и

– Небојши Илићу, са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Београд!.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-4/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018. 
године, и то:

– Марини Нешковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд;

– Миладину Неговановићу, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Зато што волимо Београд;

– Ђорђу Станојевићу, са изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС).

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

Скупштина Града Београда
Број 02-5/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 31. тачка 8. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊE
О ОДРЕЂИВАЊУ АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋА, ПО-
МОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА, ЗА 
ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „СП ЛАСТА”, А.Д. 

БЕОГРАД

1. Одређује се Александар Марковић, помоћник градо-
начелника града Београда, да као представник Града Бео-
града учествује у раду седница Скупштине акционара СП 
„Ласта” а.д. Београд.

2. Овлашћује се представник Града Београда из тачке 1. 
овог решења да у име Града Београда заступа интересе гра-
да Београда и предузима све потребне радње ради оствари-
вања права гласа садржаног у акцијама СП „Ласта”,а.д. Бео-
град, које поседује град Београд и исто оствари на седници/
ама Скупштине акционара СП „Ласта” а.д. Београд.

3. Представник града Београда из тачке 2. овог решења, 
о свом раду извештава Градско веће Града Београда.

4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 035-49/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА” БЕОГРАД

1. Разрешава се Бранислав Поповић, дипл. инжењер ар-
хитектуре дужности директора Јавног предузећа „Дирекци-
ја за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд, 
због подношења оставке и преласка на другу функцију.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-16/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Слу-
жбени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС), а у вези са чланом 
52. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИН-
СКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА” БЕОГРАД

1. Именује се Душица Анђелковић, дипл.политиколог, за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Београд на 
период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-17/18-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. Фе-
бруара 2019. године, на основу члана 52 Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), и члана 31. 
тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУ-

ЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „САВА ЦЕНТАР”

1. У Решењу о именовању вршиоца дужности директо-
ра ЈП „Сава центар” („Службеи лист Града Београда”, број 

72/18) у тачки 1. речи: „на период од шест месеци” замењују 
се речима: „на период од годину дана”.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-18/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2018. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука – УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА АУТОМОБИЛА – 

ЗБИРКА БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА

1. Разрешава се Богдан Петковић дужности директора 
Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића, због 
истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-12/19-С, 25. фебруара 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 34. Закона о култури 
(„Службени галсник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА АУТОМОБИЛА 

– ЗБИРКА БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА

1. Именује се Богдан Петковић, дипломирани позори-
шни и радио продуцент, за директора Музеја аутомобила – 
збирка Братислава Петковића, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-13/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



25. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 6 – 3

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени галсник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА

1. Разрешава се Божидар Зејак дужности директора Пе-
дагошког музеја, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-14/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени галсник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА

1. Именује се др Слободан Вуксановић за вршиоца дужно-
сти директора Педагошког музеја, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-15/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”,БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа 2, представ-
ник запослених, на лични захтев, Радисав Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-51/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Кнез Лазар”, Лазаревац, Бранка Радичеви-
ћа 27а, представници јединице локалне самоуправе: 

– Дејан Марковић, на лични захтев;
– Никола Денић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-53/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”,БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Милена Павловић Барили”, Београд, Рома-
на Ролана 67, представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев, Вукица Лазаревић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-55/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Сутјеска”, Земун, Задругарска 1, представ-
ник родитеља, Андријана Коцић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-57/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава”, Младеновац, Космајска 47, 
представник родитеља, Ирена Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-59/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић”, Нови Београд, Јурија 
Гагарина 195, представник јединице локалне самоуправе, 
Тијана Вељковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-61/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ”, 

БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Школе 
за основно образовање одраслих „Ђуро Салај”, Београд, Не-
мањина 28, представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев, Добрила Ђорђевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-64/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пете 
београдске гимназије, Београд, Илије Гарашанина 24, пред-
ставник запослених, Јасна Гарић Полимац.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-66/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Седме 
београдске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник 
родитеља, Александра Павићевић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-69/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШЕ-
СТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ше-
сте београдске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, пред-
ставници запослених, на лични захтев, и то:

– Жељко Митић;
– Андрија Влајић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-71/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА АРХИ-
ТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ар-
хитектонске техничке школе, Београд, Војислава Илића 78, 
представник родитеља Маријана Атанасковић Науновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-73/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТ-

СКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гео-
детско-техничке школе, Београд, Милана Ракића 42, пред-
ставник родитеља Неда Оларевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-75/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”,БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Браћа Барух”, Београд, Деспота Ђурђа 2, представ-
ник запослених, Предраг Кнежевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-52/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле школе „Кнез Лазар”, Лазаревац, Бранка Радичевића 27а, 
представници јединице локалне самоуправе:

– Дејан Влајковић;
– Маја Николић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-54/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Милена Павловић Барили”, Београд, Романа Ролана 67, 
представник јединице локалне самоуправе Срђан Вучетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-56/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Сутјеска”, Земун, Задругарска 1, представник родитеља 
Алил Рашити.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-58/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фебру-
ара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава”, Младеновац, Космајска 47, представник ро-
дитеља Адријана Гвозденовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-60/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Радичевић”, Нови Београд, Јурија Гагарина 195, 
представник јединице локалне самоуправе, Ненад Микић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-62/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Доситеј Обрадовић”, Београд, Максима Горког 94, на 
време од четири године, и то:

1) Драгана Бошњаковић;
2) Мирјана Максимовић;
3) Владимир Петровић;
4) Зоран Степановић;
5) Бранко Дангубић;
6) Страхиња Ђорђевић;
7) Иван Миљковић;
8) Марко Јовановић;
9) Горан Павловић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-63/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ” 

БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Школе за основ-
но образовање одраслих „Ђуро Салај”, Београд, Немањина 28, 
представник јединице локалне самоуправе Јасмина Бојић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-65/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПЕТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Пете београдске 
гимназије, Београд, Илије Гарашанина 24 представник за-
послених Небојша Марјановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-67/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу члана 116. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕ-

ДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске 
школе „Београд”, Београд Делиградска 31, на време од чети-
ри године, и то:

1) Горан Симић;
2) Мирјана Костић;
3) Гордана Пешић;

4) Маријана Плавшић;
5) Алмира Драгаш;
6) Гордана Керезовић;
7) Невена Суботић;
8) Јасмина Рачић;
9) Тања Ђапа.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-68/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕДМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Седме београд-
ске гимназије, Београд, Шејкина 21а, представник родитеља 
Славица Васић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-70/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Шесте бео-
градске гимназије, Београд, Милана Ракића 33, представни-
ци родитеља:

– Сузана Лазовић;
– Славица Калинић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-72/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА АРХИ-

ТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Архитектонске 
техничке школе, Београд, Војислава Илића 78, представник 
родитеља Јелена Недељковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-74/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. фе-
бруара 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Геодетско-тех-
ничке школе, Београд, Милана Ракића 42, представник ро-
дитеља, Мирослав Контић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-76/19-С, 25. фебруара 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈАНУАРУ 2019. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београду, у 
јануару 2019. године износи 0,4% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-43/2019, 25. фебруара 2019. године

Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58, 76. 
став 2. и 168. Закона о запосленима у аутономној покрајини 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 26. Одлуке о организаци-
ји Управе Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, бр. 105/16, 132/16 и 11/17), 22. фебруара 
2019. године, усвојило је 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији рад-

них места у Управи и Општинском правобранилаштву 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 

Београда”, бр. 109/16, 12/17, 32/17, 58/17, 63/17, 27/18, 31/18, 
34/18, 48/18, 76/18 и 107/18), (у даљем тексту: Правилник), 
члан 3. мења се и гласи: 

Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 службеник
Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број изврши-
лаца:

Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 38
Саветник 67
Млађи саветник 34
Сарадник 12
Млађи сарадник 9
Виши референт 47
Референт 1
Млађи референт 6

Укупно: 214 службеника
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Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 3
Четврта врста радних места 16
Пета врста радних места 0

Укупно: 20 намештеника

Члан 2.
Члан 24. Правилника, мења се и гласи:
Правилник садржи радна места на положајима, изврши-

лачка радна места и радна места на којима раде намештеници.

Службеници на положају Број службеника
Службеник на положају – I група 1 службеник
Службеник на положају – II група 1 службеник

У Правилнику је систематизован следећи број извршилаца:

Службеници – извршиоци Број службеника
Самостални саветник 36
Саветник 65
Млађи саветник 30
Сарадник 11
Млађи сарадник 6
Виши референт 46
Референт 0
Млађи референт 1

Укупно: 195 службеникa
Намештеници Број намештеника
Прва врста радних места 1
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 3
Четврта врста радних места 16
Пета врста радних места 0

Укупно: 20 намештеника

Члан 3.
У Правилнику у члану 25. Поглавље II Организација и 

систематизација радних места у Управи градске општине, 
код свих извршилачких радних места разврстаних у звање 
самостални саветник, саветник, млађи саветник и виши ре-
ферент у делу који се односи на услове за рад на радном ме-
сту бришу се речи „положен државни стручни испит”.

У истом члану и поглављу Правилника, код извршилач-
ких радних места разврстаних у звање млађи саветник, уме-
сто услова наведених за рад на тим радним местима утврђу-
ју се следећи услови: „стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
_______ наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, завршен при-
правнички стаж, или најмање пет година проведених у рад-
ном односу у органима аутономних покрајина и јединицама 
локалне самоуправе, у органима градских општина, као и 
стручним службама и посебним организацијама које оснива 
надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне са-
моуправе и градске општине за обављање послова управе, по-
знавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)”.

У истом члану и поглављу Правилника III Одељење за 
инспекцијске послове, III-1 Одсек комуналне инспекције, у 
тачки III-1-4 Комунални инспектор, поред услова наведе-
них у претходном ставу овог члана, додају се следећи усло-
ви:“положен испит за инспектора.”

У истом члану и поглављу Правилника код извршилач-
ких радних места разврстаних у звање сарадник, иза речи 
„у обиму од”, реч „најмање”, брише се, а после речи „до три 
године”, речи „положен државни стручни испит”, бришу се. 

У истом члану и поглављу Правилника код извршилачких 
радних места разврстаних у звање млађи сарадник, иза речи 
„у обиму од”, реч „најмање”, брише се, после речи „до три годи-
не”, речи „положен државни стручни испит”, бришу се, а после 
речи „стаж” додају се речи „или најмање пет година проведених 
у радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које оснива 
надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоу-
праве и градске општине за обављање послова управе,”

У истом члану и поглављу Правилника код извршилачких 
радних места разврстаних у звање млађи референт, уместо 
речи „положен државни стручни испит, најмање једна година 
радног искуства у струци” додају се речи „завршен приправ-
нички стаж”.

Члан 4.
У истом члану и поглављу Правилника, II Одељење за дру-

штвене делатности, II-1 Одсек за друштвене делатности, у тач-
кама II-1-4 и II-1-6 број службеника повећава се са један на два. 

У истом члану и поглављу Правилника, II Одељење за 
друштвене делатности, II-2 Одсек за борачку и инвалидску 
заштиту иза тачке II-2-2 додају се тачке II-2-3 и II-2-4 и гласе:

II-2-3 Послови утврђивања права на борачку и инвалидску 
заштиту
Звање: млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: спроводи управни поступак из делокруга рада 
Одсека и доноси сва појединачна управна акта којима се ре-
шава о правима бораца, војних инвалида, ЦИР-а, породица 
палих бораца и породица умрлих војних инвалида уз детаљно 
упутство и редован надзор запосленог вишег звања; спроводи 
управни поступак по службеној дужности у вези са променом 
коришћења права уз детаљно упутство и редован надзор запо-
сленог вишег звања; сарађује са другим органима и организа-
цијама у вези са борачком инвалидском заштитом; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља правних 
наука на основним академским студијама у обиму од најма-
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година проведених у 
радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које осни-
ва надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
самоуправе и градске општине за обављање послова управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

II-2-4 Правно-евиденциони послови
Звање: млађи сарадник број службеника: 1

Опис посла: врши формалну контролу правне докумен-
тације у предметима из надлежности Одсека; израђује на-
црте дописа из надлежности Одсека, води евиденцију и даје 
извештаје о свим поступцима за које је задужен, прати, ана-
лизира и проучава законе и друге прописе од значаја за рад 
Одсека, предлже и даје мишљења о потребним мерама за 
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унапређење и ефикаснији рад Одсека; даје упутства о при-
мени прописа из делокруга Одсека и обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из области правних 
наука на основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним судијама односно на 
студијама у трајању до три године, завршен приправнички 
стаж или најмање пет година проведених у радном односу 
у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 
самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 
службама и посебним организацијама које оснива надле-
жни орган аутономне покрајине, јединице локалне само-
управе и градске општине за обављање послова управе и 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Ранија тачка II-2-3 постаје тачка II-2-5, а ранија тачка II-
2-4 постаје тачка II-2-6. 

Члан 5.
У истом члану и поглављу Правилника, IV Одељење за 

општу управу, IV-2 Одсек писарнице и архиве, у тачки IV-
2-3 број службеника смањује се са 3 на 2, у тачки IV-2-4 број 
службеника смањује се са 4 на 3, у тачки IV-2-8 број наме-
штеника смањује се са 2 на 1, у тачки IV-2-9 број намеште-
ника смањује се са три на два. 

У истом члану и поглављу Правилника, IV Одељење за 
општу управу, IV-3 Одсек за послове сервисног и пријемног 
центра, тачка IV-3-2 мења се и гласи:

IV-3-2 Организатор сервисног и пријемног центра
Звање: намештеник – четврта врста
радних места број намештеника: 1

Опис посла: организује и унапређује рад сервисног и 
пријемног центра; комуницира са Управом града Београда и 
јавним градским предузећима; утврђује распоред рада опе-
ратера сервисног и пријемног центра; стара се о благовреме-
ности достављања тражених информација; припрема изве-
штај о раду сервисног и пријемног центра; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен 
стручне спреме или стечено специјалистичко образовање.

У истом члану и поглављу, IV Одељење за општу управу, 
IV-3 Одсек за послове сервисног и пријемног центра, тачка 
IV-3-3 мења се и гласи: 

IV-3-3 Оператер сервисног и пријемног центра
Звање: намештеник – четврта врста
радних места број намештеника: 2

Опис посла: прима телефонске позиве странака везаних 
за услуге сервисног центра; прибавља одговоре на примљена 
питања од надлежних Одељења и Служби, односно информа-
ционих служби Управе Града Београда, доставља странкама 
одговоре на питања и информације о стању њихових предме-
та, води рачуна о тачности достављених података и информа-
ција као и о благовремености у достављању тих информација, 
врши пријем грађана и пружање информација у вези пројека-
та и других активности Градске општине; припрема извештај 
о пријему грађана који су користили услуге пријемног центра; 
обавља и друге послове по налогу организатора сервисног и 
пријемног центра, шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен 
стручне спреме или стечено специјалистичко образовање.

У истом члану и поглављу, IV Одељење за општу управу, 
IV-3 Одсек за послове сервисног и пријемног центра, тачке IV-
3-4 и IV-3-5 бришу се.

Члан 6.
У истом члану и поглављу Правилника, VI Служба за за-

једничке послове, VI-1 Одсек за радне односе и управљање 
људским ресурсима, у тачки VI-1-4 број службеника пове-
ћава се са два на три.

У истом члану и поглављу Правилника, VI Служба за 
заједничке послове, VI-2 Одсек за техничке послове, тачка 
VI-2-4 речи мења се и гласи: 

VI-2-4 Послови заштите од пожара и управљања отпадом
Звање: Намештеник – трећа врста
радних места број намештеника: 1

Опис посла: организује и спроводи мере заштите од по-
жара, стара се о противпожарној заштити, стара се о исправ-
ности апарата и хидраната за противпожарну заштиту; стара 
се о обуци запослених из области противпожарне заштите; 
предузима одговарајуће мере за заштиту од пожара; води еви-
денцију за атест громобранске инсталације; води евиденцију 
о предузетим мерама заштите од пожара; послови управљања 
отпадом; води евиденцију о количини прикупљеног и преда-
тог отпада; управља моторним возилом по потреби; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека и шефа Службе.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним стру-
ковним студијама, односно на студијама у трајању до три годи-
не и познавање утврђених метода рада и стручних техника које 
је стечено радним искуством, возачка дозвола „Б” категорије.

У истом члану и поглављу Правилника, VI Служба за за-
једничке послове, VI-2 Одсек за техничке послове, у тачки 
VI-2-6 број намештеника смањује се са пет на три.

Члан 7.
У истом члану и поглављу Правилника, VII Одељење за 

буџет и финансије VII-3 Одсек за финансијске послове ди-
ректних корисника, у тачки VII-3-3 број службеника пове-
ћава се са два на три.

У истом члану и поглављу Правилника, VII Одељење за 
буџет и финансије VII-4 Одсек за послове јавних набавки, 
тачка VII-4-2 мења се и гласи: 

VII-4-2 Службеник за јавне набавке
Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис посла: формира предмете набавки, учествује у 
припреми аката у вези спровођења поступка набавки; уче-
ствује у поступку набавки; обавља стручне, администра-
тивне и техничке послове у вези са поступком набавки; 
води записник о отварању понуда; учествује у изради нацр-
та Плана набавки; врши контролу исправности рачуна; уче-
ствује у припреми аката у вези спровођења поступка набав-
ки, у поступку набавки, обавља стручне, административне 
и техничке послове у вези са поступком набавки за директ-
не и индиректне кориснике буџета; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља свих на-
ука на основним академским студијама у обиму од најма-
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
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приправнички стаж или најмање пет година проведених у 
радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које осни-
ва надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
самоуправе и градске општине за обављање послова управе, 
положен стручни испит за службеника за јавне набавке, по-
знавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У истом члану и поглављу Правилника, VII Одељење за 
буџет и финансије VII-4 Одсек за послове јавних набавки, у 
тачкама VII-4-3 и VII-4-4 после речи „Плана набавки” до-
дају се речи: „учествује у припреми аката у вези спровође-
ња поступка набавки, у поступку набавки, обавља стручне, 
административне и техничке послове у вези са поступком 
набавки за директне и индиректне кориснике буџета” 

У истом члану и поглављу Правилника, VII Одељење за 
буџет и финансије VII-4 Одсек за послове јавних набавки, 
у тачкама VII-4-5 и VII-4-6 после речи „(окончање предме-
та);” додају се речи: „сачињава извештаје о извршеним на-
бавкама, сачињава тромесечне извештаје о извршеним на-
бавкама, објављује План набавки и измене и допуне Плана 
у софтверу Управе за јавне набавке у вези са поступцима 
набавки за директне и индиректне кориснике буџета;“

Члан 8.
У истом члану и поглављу Правилника, VIII Одељење за 

грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројек-
товање VIII-1 Одсек за грађевинске послове, иза тачке VIII-
1-2 додаје се тачка VIII-1-3 и гласи:

VIII-1-3 Управно-правни послови 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1

Опис послова: врши формалну контролу правне докумен-
тације у предметима из надлежности грађевинског одсека; 
учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог 
делокруга рада; израда нацрта појединачних управних аката 
(решења, закључака и др) из надлежности грађевинског од-
сека уз детаљно упутство и редован надзор запосленог вишег 
звања; по потреби врши увиђај на лицу места у вези локације 
или објекта који је предмет конкретног поступка; израда на-
црта појединачних вануправних аката(извода, потврда, оба-
вештења, уверења и др.) уз детаљно упутство и редован над-
зор запосленог вишег звања; води евиденцију и даје извештаје 
о свим поступцима за које је задужен; обавља комуникацију 
са имаоцима јавних овлашћења у поступку обједињене про-
цедуре и доставља им акта; обавља друге послове по налогу 
шефа одсека и начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља свих на-
ука на основним академским студијама у обиму од најма-
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година проведених у 
радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које осни-
ва надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
самоуправе и градске општине за обављање послова управе, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Ранија тачка VIII-1-3 постаје тачка VIII-1-4. 
У истом члану и поглављу Правилника, VIII Одељење за 

грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројек-

товање, VIII-3 Одсек за инвестиционо пројектовање у тач-
ки VIII-3-2, број службеника повећава се са један на два.

Члан 9.
У истом члану и поглављу Правилника, Х Служба за 

скупштинске и нормативне послове, Х-1 Одсек за скуп-
штинске и нормативне послове, у тачки Х-1-3 број службе-
ника повећава се са један на два.

Члан 10.
У истом члану и поглављу Правилника, ХIII Служба за 

извршење, у тачки ХIII-0-6 број службеника смањује се са 
три на два.

Члан 11.
У члану 26. Правилника Поглавље III Организација и си-

стематизација радних места у општинском правобранилаштву, 
код извршилачког радног места разврстаног у звање виши ре-
ферент у делу који се односи на услове за рад на том радном 
месту бришу се речи „положен државни стручни испит”,а код 
извршилачког радног места разврстаног у звање млађи ре-
ферент, у делу који се односи на услове за рад на том радном 
месту бришу се речи „положен државни стручни испит”,као 
и речи „и током приправничког стажа стечена вештина да се 
знања примене”.

Члан 12.
У члану 27. Правилника Поглавље IV код извршилач-

ког радног места интерни ревизор разврстаног у звање са-
мостални саветник у делу који се односи на услове за рад 
на радном месту у звању самосталног саветника бришу се 
речи „положен државни стручни испит”.

Члан 13.
У члану 28. Правилника Поглавље V код извршилачког 

радног места разврстаног у звање млађи саветник иза речи 
„стаж” додају се речи „или најмање пет година проведених у 
радном односу у органима аутономних покрајина и једини-
цама локалне самоуправе, у органима градских општина, као 
и стручним службама и посебним организацијама које осни-
ва надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне 
самоуправе и градске општине за обављање послова управе”.

У истом члану и Поглављу код извршилачког радног ме-
ста разврстаног у звање сарадник, иза речи „у обиму од”,реч 
„најмање”, брише се.

У истом члану и Поглављу код извршилачког радног ме-
ста разврстаног у звање млађи сарадник, иза речи „у оби-
му од”,реч „најмање”, брише се, а иза речи „стаж” додају се 
речи „или најмање пет година проведених у радном односу 
у органима аутономних покрајина и јединицама локалне 
самоуправе, у органима градских општина, као и стручним 
службама и посебним организацијама које оснива надле-
жни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоу-
праве и градске општине за обављање послова управе”.

Члан 14.
У осталом делу правилник остаје непромењен.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Нови Београд
Број Х-020-68, 22. фебруара 2019. године

Председник
Александар Шапић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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