ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 141

27. децембар 2019. године

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист
Града Београда”, број 60/19), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, бр. 20/15, 126/16,
2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/1, 83/18, 31/19 и 37/19), донела је

ПР ОГРАМ УРЕЂИВА ЊА И ДОДЕ ЛЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину (у даљем тексту: програм) обухвата уређивање
грађевинског земљишта на територији Града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног стратешког интереса
за развој града и друга улагања, као и неопходне активности на стварању услова и припреми документације за отуђење
земљишта које је у јавној својини Града Београда.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у
области земљишне политике и грађења.
Садржином и начином доношења програма обезбеђује се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и омогућава се:
1. остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа улагања
у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;
2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова изградње;
3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање
планираних радова.
Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне две
године, а који су у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту: јавно предузеће).
У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:
1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини;
3. Програм одржавања и трошкова.
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Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и
економским класификацијама.
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1. Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020.
годину
Врсту и обим програмских задатака у Програму уређивања опредељују планирани приходи и примања за наредну
годину која се дефинишу предлогом Одлуке о буџету Града
за наредну годину, а који су усклађени са Програмом пословања и финансијским планом Дирекције и Секретаријата за
комуналне и стамбене послове за наредну годину.
Одлуком о буџету Града Београда за 2020. годину планирана су финансијска средства за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину у износу од
10.937.180.732 динара.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој Града у целини;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по уговорима са инвеститорима;
– израда планске и техничке документације, деоба парцела и решавање имовинско-правних односа за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама;
Програмски задаци формулисани су на основу сагледавања потреба у развоју града, као и иницијатива Града и
градских секретаријата, градских општина и јавних комуналних предузећа. Критеријуми за избор објеката су:
1. наставак изградње започетих објеката,
2. наставак реализације започетих објеката (објекти који
имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка документација) према стратешким плановима развоја, утврђеним приоритетима и реалним финансијским могућностима у односу на одобрена буџетска средства;
3. обавезе према инвеститорима по закљученим уговорима;
4. објекти од интереса за град према стратешким плановима развоја;
5. објекти по захтевима инвеститора, при чему приоритет имају они где је износ доприноса вишеструко већи од
износа средстава за недостајућу инфраструктуру и где нема
рушења објеката;
6. објекти према приоритетима општина према броју
становника који гравитира предметној локацији,
7. за више локација са истим, односно сличним бројем
становника, приоритет су они где могућност реализације
захтева краћи временски период (има пројектна документација, решени имовинско-правни односи).
У претходном периоду извршене су бројне активности
тако да се у 2020. годину на изради планске и техничке документације, деоби парцела, изградњи улази са:
– 4.329.549.016 динара уговорених обавеза,
– 1.995.769.476 динара по јавним набавкама које су у
току или је покренута иницијатива за њено покретање које
ће се реализовати у току 2020. и 2021. године.
За нове локације, програмом су у највећој мери опредељена средства за започињaње припремних активности,
како би се у наредној буџетској години обезбедили услови
за почетак изградње.
У току године могуће је вршити прерасподелу финансијских средстава у оквиру исте групе послова закључцима
градоначелника, односно финасијским планом Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
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Програм који се односи на радове на уређивању грађевинског земљишта садржи:
I. Припремање грађевинског земљишта,
II. Комунално опремање грађевинског земљишта,
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта
за доделу,
IV. Пратеће трошкове реализације програма,
V. Опремање локација средствима инвеститора.
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, спровођење конкурса и друге документације потребне за израду
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге потребне радње које претходе опремању земљишта у укупном
износу од 2.299.286.860 динара.
Планирани радови – програмски задаци у оквиру припремања земљишта се групишу у три групе послова и то:
1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких
пројеката и пројеката парцелације
Део програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је у подгрупама према фази
реализације, са укупним средставима потребним за њихову
израду у износу од 366.784.124 динара:
А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду;
Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће
бити донете у планској години;
Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.
2. Припремна документација за израду и спровођење
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, пројекти, деоба парцела)
Део програма који садржи податке о припремној документацији за израду и спровођење планова приказан је у
подгупама према врсти послова, са износом средстава потребних за њихову реализацију од 435.652.736 динара за:
1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога,
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других
конкурса,
3. истраживања, студије, анализе и елаборати,
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти
за потребе израде планова,
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у
катастру.
Између осталог, у овом поглављу се налазе и предвиђена
средства за геодетско снимање и прибављање топографских
подлога за потребе израде измена и допуна ПГР-а грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град Београд.
3. Решавање имовинско-правних односа
Део програма који садржи податке о прибављању земљишта и решавању имовинско-правних послова приказан је
у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља земљиште, са укупним износом средстава потребних за његову реализацију од 1.496.850.000 динара, и то за реализацију:
1. Програма за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града,
2. Програма опремања грађевинског земљишта и то:
1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром,
2. објекти и мрежа водоснабдевања,
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3. објекти и мрежа канализације,
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља,
5. изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање
3. Трошкова и услуга у вези решавања имовинско правних
односа и накнада по одлукама судова и других органа
II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Планирани радови – програмски задаци на комуналном
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:
1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког
интереса за развој града – Овај део програма, за чију реализацију је предвиђен износ од 3.775.896.907 динара, одвојен је као
посебан програм, обзиром на специфичност објеката и начин
финансирања и распоређен је на две групе послова и то:
1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром,
3. објекти и мрежа канализације.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром –
Програмом су обухваћене активности у укупном износу од
1.583.168.907 динара на припреми и изградњи магистралних и примарних градских саобраћајница, као и саобраћајних објеката мостова и тунела. Попред наведеног у овом
делу Програма се налази и уређивање локације Кусадак у
Лазаревцу које се финансира донацијом средстава ЕПС-а.
3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм у износу од 2.192.728.000 динара обухвата израду техничке документације и изградњу КЦС Крњача 2 са колекторима,
ППОВ Крњача и секундарну мрежу у насељу Крњача, а која
се финансира средствима ЕИБ-а и Града Београда.
2. Програм опремања грађевинског земљишта са 5 група послова у укупном износу од 3.825.464.365 динара распоређених за:
1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром,
2. објекти и мрежа водоснабдевања,
3. објекти и мрежа канализације,
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља,
5. изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање,
Групе послова груписане су у подгрупе према фази реализације
А – Наставак изградње започетих објеката;
Б – Почетак изградње нових објеката;
Ц – Припрема за почетак изградње.
Сваки објекат подељен је на следеће активности:
7. Техничка документација
8. Техничка контрола
9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром – Програмом су обухваћене активности у укупном
износу од 2.595.097.476 динара на припреми и изградњи
магистралних и примарних градских саобраћајница, као и
секундарних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење, измештање и заштита телекомуникационих и електро-енергетских
инсталација) у циљу опремања локација. Ова група послова
посебно обухвата следеће објекте:
1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани,
2. паркинзи,
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице,
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4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, тунели, потпорни зидови,
5. зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром представља изградња недостајуће
инфраструктуре у функцији опремања нових локација по
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички и формално правни услови. Ово поглавље обухвата
реализацију наведене инфраструктуре која се спроводи по
закљученим уговорима у којима Дирекција, односно град
преузима обавезу да финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је предвиђена Програмом уређивања
грађевинског земљишта за текућу годину, као и предвиђена
средства за трошкове града за локације које се опремају финансијским учешћем инвеститора.
2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм
у износу од 296.542.151 динар обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију примарних објеката и
мреже за систем водоснабдевања града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за
пречишћавање воде, рени бунари)
2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне станице...)
3. дистрибутивна мрежа
3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм у износу од 770.057.458 динара обухвата припремне активности
и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже
за систем одвођења отпадних вода града, као и изградњу
секундарне инфраструктурне мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. постројења за пречишћавање отпадних вода,
2. канализационе црпне станице,
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађевине...),
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација,
фекална канализација, општа канализација).
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и
гробаља – Програмом у износу од 156.766.080 динара су
предвиђене активности на изградњи и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на завршетку изградње и
опремању недостајућом комуналном инфраструктуром постојећих градских гробаља, као и припремне активности за
потребе изградње новопланираних гробаља у приградским
насељима. Садржина ове групе послова посебно се идентификује на следеће објекте:
1. уређење тргова, пешачке стазе и платои,
2. локалне парковске површине и дечија игралишта,
3. уређење гробаља.
5. Изградња и прибављање станова и других простора за расељавање – Програмом за 2020. годину у износу
од 7.001.200 динара планирају се активности на завршетку
изградње започетих објеката грађених за потребе прибављања станова за расељавање, као и почетак активности на
изградњи нових објеката.
III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ
Овај део програма у износу од 42.026.600 динара подељен
је на активности које обухватају припремне активности у
смислу израде пројеката парцелације, односно формирање
парцела за локације на којима су решени имовинско-правни односи, уређење земљишта у јавној својини планирано за
отуђење, као и прибављање грађевинског земљишта за доделу. Основни циљ овог дела програма је стварање услова за
ефикаснију доделу земљишта за изградњу објеката стамбене,
пословне и друге намене по локацијама.
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини
Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ локација које се налазе у јавној својини Града, а за које је планирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђења земљишта.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради изградње у складу са планским документом на основу кога
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
Процедури отуђења земљишта претходи урбанистичка и
имовинско-правна провера локације и прибављање одговарајуће документације, као и прибављање процењене вредности земљишта и друге интерне провере.
На основу прикупљене документације формира се елаборат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђење доставља надлежном Секретаријату. Прослеђена иници-
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јатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије
за грађевинско земљиште. По добијању решења да се приступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локације, који се објављује у дневном листу који се дистрибуира на
територији Републике Србије, као и на званичном веб сајту
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се путем јавног надметања које се организује у просторијама Дирекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се достављају у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа.
По спровођењу поступка отуђења записником се констатује да ли је, коме и по којој цени отуђена локација, за
коју надлежни орган издаје Решење о отуђењу, што је основ
за закључење Уговора о отуђењу земљишта.
За сваку локацију сагледавају се и приказују површина
комплекса за доделу и БРГП и намена објеката које је могуће градити на локацији.
Површина
комплекса
(m²)

Назив локације

БРГП
(m²)

Намена

1

Блок 53, ГП2, Нови Београд,

31.524

31.524

привредна/ комерцијална
делатност

2

Локација,,Лакат кривина” – десно, општина Земун

комерцијална делатност

3
4
5
6
7

19.377

38.754

Локација у Улици Карловачка, ГП1, општина Врачар

372

1.041

Локација у Улици Карловачка, ГП2, општина Врачар

372

1.041

Локација ,,Грмеч” ГП1, општина Земун

2.139

2.139

Локација ,,Грмеч” ГП2, општина Земун

4.576

4.576

Локација уз Батајнички друм, општина Земун

74.428

44.657

вишепородично. становање
привредна/ комерцијална
делатност
привредна/ комерцијална
делатност

Локација у Радничкој улици ГП1, општина Чукарица

12.895

15.474

Локација у Радничкој улици ГП3, општина Чукарица

33.004

39.605

Локација уз Панчевачки пут, општина Палилула

40.479

40.479

привредна/ комерцијална
делатност
мешовити градски центри

комерцијална делатност

8

Локација јужно од насеља Др Ивана Рибара, општина Нови Београд

5.431

16.293

9

Локација у Славонској улици, општина Земун

1.427

1.142

становање

10

Локација уз Улицу Бранка Радичевића, општина Лазаревац

2.146

3.090

становање са делатностима

11

Локацијауз УМП, Блок 40, општина Нови Београд

6.230

13.083

комерцијална делатност

12

Локација у Ул. Љубинке Бобић, општина Нови Београд

3.206

1.603

спорт

13

Локација уз Грчку улицу, општина Нови Београд

2.472

7.416

комерцијална делатност

14

Циглана, локација уз Батајнички друм, ГП2, општина Земун

7.275

5.820

15

Локација у Омладинској улици ГП1, општина Савски венац

1.036

725

Локација у Омладинској улици ГП2, општина Савски венац

1.007

705

привредна делатност
становање са делатностима

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште - локације за
које ће бити решени имовинско-правни односи.
3. Програм одржавања и трошкова
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2020. годину посебно је приказан Програм одржавања и
трошкова у укупном износу од 103.506.000 динара.
У њему су посебно приказани трошкови:
1. Одржавања неуређеног грађевинског земљишта који
представљају трошкове одржавања и кошења неуређених
површина које су у власништву Града Београда, површина
предвиђених за доделу и по налогу комуналне инспекције;
2. Утрошка струје до примопредаје крајњем кориснику
првенствено семафорских уређаја и јавног осветљења сао-

браћајница које су изграђене, а нису предате крајњем кориснику, као и станова који су предати граду Београду, а бројила се и даље воде на Дирекцију;
3. Одржавања објеката до примопредаје објеката крајњем кориснику као што су санација трафо станица за напајање јавног осветљења, чишћење сливника, поправке оштећења на објектима и деловима објеката који нису предати
крајњем кориснику;
4. Прикључења на електродистрибутивну, телекомуникациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;
5. Казне и кашњења.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

ПЛАН ЗА
2020.

ПЛАН ЗА
2021.

ПЛАН ЗА
2022.

1.

ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

31.400.000

30.000.000

30.000.000

2.

УТРОШАК СТРУЈЕ ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА -

12.000.000

12.000.000

12.000.000

3.

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ

30.000.000

30.000.000

30.000.000

4.

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ТОПЛОВОД, ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДР.

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5.

ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ И КАШЊЕЊА
УКУПНО:

106.000

100.000

100.000

103.506.000

102.100.000

102.100.000

Број 141 – 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. Пратећи трошкови реализације програма
Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за
стамбено-комуналне послове, закључује уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања
и доделе грађевинског земљишта за 2020.годину. Саставни
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског
земљишта у 2019. години.
Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге
и остале трошкове.
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2020. годину пратећи трошкови реализације програма
планирани су у износу од 891.000.000 динара, а у складу
са Ценовником о пружању услуга на обављању стручних
послова на уређивању и додели грађевинског земљишта и
Oдлуком о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и изградњу Београда – пречишћен
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 73/16,
4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19).
Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим програмом, програм представља одлуку о додели
земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру програма, на непокретностима или деловима непокретности на којима је град
носилац права својине.
Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
изградњу Београда („Службени лист Града Београда” бр.
57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта
има право да спроводи све активности и процедуре, у име
и за рачун Града Београда, да предузима све прописане радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урбанистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела,
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве
почетка извођења радова, употребних дозвола као и осталих
активности у систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређивања.
Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма,
а Надзорни одбор јавног предузећа ће пратити реализацију
и о томе подносити извештаје надлежним органима града
Београда.
Израда измене и допуне Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2020. годину вршиће се уколико се:
– приступи изради новог ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса
Града Београда на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за Град, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и
стварања могућности уговарања.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-969/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

27. децембар 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд, Нова
15, представник јединице локалне самоуправе Мирјана
Стојковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-994/19-С, 27. децембрa 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Медицинске школе, Београд, Вељка Дугошевића бб.
– Владан Милетић, представник родитеља,
– Василије Коругић, представник јединице локалне самоуправе,
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-996/19-С, 27. децембрa 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Филип Филиповић”, Београд, Булевар
ослобођења 317, представник запослених Гордана Биговић.

27. децембар 2019.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-999/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Ђуро Стругар”, Нови Београд, Милутина
Миланковића 148, представник родитеља Душанка Ћетковић Ђокић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1001/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе, Младеновац, Вука Караџића 75, представник
родитеља, Драган Јешић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1003/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”,
БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
школе „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд, Нова 15, представник јединице локалне самоуправе Душан Матић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-995/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске
школе, Београд, ул. Вељка Дугошевића бб:
– Мићо Пешић, представник родитеља,
– Биљана Вуксановић, представник јединице локалне
самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Града Београда
Број 112-997/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу чл. 116. 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 Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Београд, Донска 27–29, на
време од четири године, и то:
1) Маја Ћосовић,
2) Мирјана Стаменковић,
3) Слободан Ранђеловић,
4) Наташа Рајић Савић,
5) Јелена Поповић,
6) Славица Ђорђевић,
7) Вељко Куловић,
8) Сузана Алавања,
9) Снежана Лазаревић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-998/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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27. децембар 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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
Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Филип Филиповић”, Београд, Булевар ослобођења број 317, представник запослених Љиљана Бекић Милисављевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1000/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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
Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Ђуро Стругар”, Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића
број 148, представник родитеља Зоран Кнежевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1002/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 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
Београда („Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе, Младеновац, Ул. Вука Караџића број 75, представник родитеља Биљана Стојановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1004/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

27. децембар 2019.
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ПОЗИВ НА УПИС ТРЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

ʐʢʿʔʡʠʙʝ ʟʏʦʢʜʝʑʝʓʠʡʑʝ
Од 3. 2. до 21. 2. 2020, понедељком, средом и суботом.
Понедељком 16.00 – 20.00, средом 11.00 – 15.00,
суботом 10.00 – 14.00
Пословна зграда ЈП Службени гласник,
Београд, Јована Ристића 1
Котизација
21.000,00 РСД + ПДВ (20%)
Могућност плаћања у две рате: прва рата
до 24. јануара, друга до почетка курса
Учесници остварују и 25% попуста на сва Гласникова издања књига.
Попусти се не сабирају.

Попусти се не сабирају.

О семинару
Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачуновођама.
Познато је да без доброг познавања буџетског рачуноводства и законске регулативе у буџетском систему
нема доброг менаџмента, контроле, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије код буџетских корисника. Такође је важно напоменути да се буџетски систем, контрола и рачуноводство скоро нигде не
изучавају, иако представљају врло важну област.
Предавања су интерактивна и осмишљена су тако да полазници у 44 часa обуке, стекну теоријска и практична знања. Четири последња часа предвиђена су за полагање испита. Након обуке, полазници ће бити
оспособљени за самостално обављање рачуноводствено – књиговодствених послова.

ПРЕДАВАЧИ:
1. Берберовић Хасан, дипл. оец, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија
Републике Србије, ревизор у јавном сектору,
2. Тошић Надежда, доктор прав. наука из области буџетског система и контроле
Полазницима обуке обезбеђени су:
•
•
•
•

интерактивно предавање и саветодавна подршка стручњака са дугогодишњим искуством у датој области,
сертификат о завршеној обуци,
радни материјал,
савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара,

ʯ̌ ̭̖̏ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̨̛̬̯̯̖̍̌ ̭̖ ̡̨̪̬̖ ̴̨̯̖̣̖̦̌:
011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331 ̛̛̣ ̦̌ e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com
ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̶̡̛̖̱̠̱̔̌
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СЕМИНАР
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ  ЕВРОПСКИ
СТАНДАРДИ И СУДСКА
СКА ПРАКСА
Уторак, 14. април 2020. године
Од 10.00 до 16.00
Пословна зграда ЈП Службени гласник,
Јована Ристића 1, пети спрат

ТЕМЕ:
• Право на правично суђење (разумни рок;
критеријуми и пракса Европског суда за људска
права)
• Закон о заштити права на суђење у разумном
року (европски стандарди и судска пракса)
• Поступак заштите права на суђење у разумном
року (правна средства за убрзање судског
поступка)
• Правила поступка и доказивања у споровима за
накнаду нематеријалне и материјалне штете

Котизација
11.800,00 РСД + ПДВ
На сваке две уплаћене котизације
трећа је гратис!

ПРЕДАВАЧИ:
• Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда у пензији
• Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији

О семинару
Право на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку, укључујући и извршни поступак, сваки
учесник по закону којим се уређује ванпарнични поступак, а оштећени у кривичном поступку, приватни тужилац и
оштећени као тужилац само ако су истакли имовинскоправни захтев. Дужина судског поступка данас представља
изузетно важан и озбиљан проблем, а сврха овог закона јесте да пружи судску заштиту и тиме предупреди
настајање повреда права на суђење у разумном року.

Циљна група
Судије, адвокати, тужиоци, правобраниоци, правници у јавном и приватном сектору, као и они који се у раду
сусрећу с овим проблемом.
Учесницима семинара обезбеђени су:
• предавање и консултације с предавачима,
• размена мишљења о актуелној ситуацији и судској пракси,
• рад у савремено опремљеном простору у потпуности
прилагођеном потребама одржавања семинара и
• кетеринг и освежење.

Центар за едукацију ЈП Службени гласник
www.slglasnik.com
Питања предавачима можете постављати унапред
на e-mail: seminar@slglasnik.com
Пријаве на телефоне: 011/30-60-331, 30-60-533,
30-60-527 или на е-mail: seminar@slglasnik.com

27. децембар 2019.
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САДРЖАЈ

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1
54
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Обавештење корисницима
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019.
године, донела је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2019. годину (број 3-970/19-С).
Текст овог документа може се погледати на интернет-презентацији
Града Београда www.beograd.rs, као и на сајту „Службеног листа
Града Београда” www.sllistbeograd.rs.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

