
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 и 47/18), донела је

ОДЛУКУ

1. У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Сава центар” број 3-358/16-С од 8. јуна 2016. године („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16) мења се члан 15. и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 123.409.952,00 динара (словима: сто двадесет три милиона четири стотине девет 
хиљада девет стотина педесет два).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и 
представља уписани капитал предузећа.

Уплата, односно унос основног капитала предузећа из става 1. овог члана, извршиће се у року од једне године од дана 
доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.”
2. Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-461/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града Бео-
града (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о поре-
ском поступку и пореској администрацији (,,Службени гласник РС”, бр. 80/02... и 95/18), члана 157. став 1. тачка 9. Закона 
о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09,... и 95/18), члана 35. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени 
гласник РС”, бр. 62/06… и 95/18 – др. закон), и Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-11098/2018 од 20. новембра 
2018. године, донела је 

ОДЛУКУ
О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ИНВАЛИДНОСТИ И РАДНО ОСПОСО-
БЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА „ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА” ДОО БЕОГРАД, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. МАЈ 2018. ГОДИ-

НЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО 17. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ

Члан 1.
Потраживања града Београда, настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода Друштва за превенцију инва-

лидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица” д.о.о. Београд, у укупном износу од 8.183.189,41 динар, 
са стањем на дан 31. маја 2018. године, са припадајућом каматом до 17. априла 2019. године, конвертују се у трајни улог града 
Београда у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица” д.о.о. 
Београд, у износу утврђеном записником Министарства финансија – Пореске управе – Сектора за наплату, и то:

– Порез на наслеђе и поклон, у износу од 0,64 динара;
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса, у износу од 6.415.110,78 динара и 
– Порез на остале приходе у оквиру обједињене наплате пореза и доприноса, у износу од 1.768.077,99 динара.
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-418/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јула 2019. године, на основу члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 20/15) и у складу са Зако-
ном 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 и 
145/14), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2019. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је 
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децем-
бра 2018. године, а објављен је у „Службеном листу Града 
Београда” бр. 122/18 од 21. децембра 2018. године. Програм 
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији 
града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног 
стратешког интереса за развој града, као и друга улагања.

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним 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 могућно-
стима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење гра-
ђевинског земљишта и успостављање оптималног односа 
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објека-
та које она опслужује;

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних 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 извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са 
пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП (у даљем тексту: јавног предузећа).

Врсту и обим програмских задатака у Програму опре-
делили су планирани приходи и примања за текућу годину 
дефинисани Одлуком о буџету Града за текућу годину.

Основни разлог Измене и допуне Програма за 2019. го-
дину представља повећан обим активности у односу на онај 
предвиђен програмом, нарочито у делу изградње и решава-
ња имовинско-правних односа.

Упоредо са израдом Ребаланса буџета Града Београда за 
2019. годину приступило се и изради Измена и допуна про-

грама уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. 
годину. Сагласно наведеном ребалансу и процени очекива-
не финансијске реализације на основу до сада спроведених 
активности у току текуће године, планирана средства за 
реализацију програма повећана су за 1.370.000.000 динара у 
односу на програм, тако да укупно планирана средства за 
реализацију Измена програма износе 9.376.000.000 динара.

У току овe године, након усвајања Плана јавних набавки 
покренуте су активности на стварању услова за реализаци-
ју програмом предвиђених активности у току године, и то:

– припремљена документација и поднете иницијативе 
за спровођење јавних набавки за избор извођача радова, 
пројектаната и осталих извршиоца у укупном износу од 
5.010.524.678 динара

– од горе наведених износа до сада су уговорене обаве-
зе по закљученим уговорима о јавним набавкама у укуп-
ном износу од 447.016.328 динара, а у процедури потпи-
сивања уговора по донетим Одлукама о додели уговора је 
3.538.523.565 динара. 

Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне 
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у 
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средста-
ва за реализацију Програма по објектима и активностима.

Програм садржи избор приоритетних програмских зада-
така који су утврђени по следећим основним критеријумима:

– завршетак и довођење у функцију објеката чија је из-
градња у току;

– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 
и објеката значајних за развој града у целини;

– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

Нови програмски задаци у овим изменама формулиса-
ни су на основу сагледавања потреба у развоју града и као 
и опремања нових локација планираних за јавне објекте, 
стамбено пословне комплексе и производне и комерцијал-
не делатности, као и иницијатива града и градских секрета-
ријата, градских општина и јавних комуналних предузећа. 
Критеријуми за избор објеката су:

1. наставак реализације започетих објеката (објекти који 
имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка до-
кументација);

2. обавезе према инвеститорима по раније закљученим 
уговорима;

3. објекти од интереса за град према стратешким плано-
вима развоја;

4. објекти по новим захтевима инвеститора, при чему 
приоритет имају они где је износ доприноса већи од износа 
средстава за недостајућу инфраструктуру и где нема руше-
ња објеката;

5. објекти према приоритетима општина према броју 
становника који гравитира предметној локацији;

6. за више локација са истим, односно сличним бројем 
становника, приоритет су они где могућност реализације 
захтева краћи временски период (има пројектна докумен-
тација, решени имовинско-правни односи).

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној сво-

јини;
3. Програм одржавања и трошкова.
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ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2019. год.
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ ПЛАН ЗА 
2019. год.

 ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 

2019. год.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2020. год.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2021. год.

1.  ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   7.235.000.000 8.392.989.686  12.229.448.341  14.704.237.766 
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1.839.559.904 2.536.285.296 2.797.201.704 2.672.356.835

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕ-
КАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 393.566.856 325.975.767 659.105.304 738.940.115

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У ПРЕТХОДНОМ 
ПЕРИОДУ 374.259.496 316.902.607 305.632.904 84.610.515

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТЕ У ПЛАН-
СКОЈ ГОДИНИ 1.600.000 2.178.400 337.432.000 648.329.600

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 17.707.360 6.894.760 16.040.400 6.000.000
I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА 281.727.012 179.457.468 224.646.400 192.000.000 
1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 66.674.600 51.037.480 31.837.600 41.000.000 
2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА 42.638.852 22.800.852 27.988.000 16.000.000 
3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 30.046.000 23.611.400 49.772.400 48.000.000 
4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА 53.890.000 25.681.200 78.598.800 45.000.000 
5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ 88.477.560 56.326.536 36.449.600 42.000.000 

I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 1.164.266.036 2.030.852.061 1.913.450.000 1.741.416.720
II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 5.344.638.856 5.806.743.150 9.390.220.037 12.019.080.931

II.1. ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ 
ГРАДА 2.985.875.851 3.120.008.689 2.183.705.437 3.884.978.723

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2.358.763.005 2.686.734.461 7.206.514.600 8.134.102.208 
1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.254.342.052 1.516.520.677 4.552.901.754 4.954.916.288 
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 238.768.146 352.570.322 746.155.168 1.086.981.600 
3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 770.399.812 746.647.107 1.626.549.360 1.851.606.720 
4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА 88.270.142 64.212.302 260.908.318 189.197.600 
5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 6.982.853 6.784.053 20.000.000 51.400.000 

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ 50.801.240 49.961.240 42.026.600 12.800.000
           
2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 0 0 0 0

3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА 0 152.010.314 67.208.111 46.200.000

4. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 771.000.000 831.000.000 831.000.000 831.000.000

УКУПНО 1+2+3+4: 8.006.000.000  9.376.000.000 13.127.656.452 15.581.437.766

1. Програм уређивања грађевинског земљишта

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

I. Припремање грађевинског земљишта
II. Опремање грађевинског земљишта
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе 

се на прибављање урбанистичких планова, истражне радо-
ве, израду геодетских, геолошких и других подлога, спрово-
ђење конкурса и друге документације потребне за израду 
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге по-
требне радње које претходе опремању земљишта.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања 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 урбани-
стичких планова приказан је у подгрупама према фази реали-
зације, са износом средстава потребних за њихову израду:

А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради 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
Измене у овом делу програма односе се на усклађивање 

остварене динамике и планиране реализације до краја теку-
ће године. Пројекат парцелације за саобраћајнице у насељу 
Остружница и Урбанистички пројекат за ППОВ Пиносава 
представљају урбанистичко-техничку документацију која 
се ради за објекте од значаја за град, имајући у виду да се 
ради за потребе насеља у Остружници које је изграђено из 
средстава донација и за потребе изградње ППОВ Пиносава 
која ће санирати еколошке проблеме на терену изазване из-
ливањем канализације ван предвиђених реципијената. 

2. Припремна документација за израду и спровођење 
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, 

пројекти)
Део програма који садржи податке о Припремној доку-

ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију:

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,
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5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 
катастру,

6. прибављање локацијских услова.
У овом делу програма потребна финасијска средства 

у 2018. су смањена и пренета у наредне године, и измене 
односе се пре свега на усклађивање остварене динамике и 
планиране реализације до краја текуће и у наредне две го-
дине.

Такође су предвиђене и додатне активности на деоби и 
формирању парцела ради стварања услова за реализацију 
нових саобраћајница у наредном периоду, али ће се њихова 
финансијска реализација остварити већином у 2020. годни.

3. Решавање имовинско-правних односа

Део програма који садржи податке о прибављању зе-
мљишта и решавању имовинско-правних послова приказан 
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља 
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за 
његову реализацију, и то за:

1. објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града;

2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
3. објекти и мрежа водоснабдевања;
4. објекти и мрежа канализације;
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
6. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
У овом делу, другим изменама програма предвиђене су 

додатна средства за решавање имовинско-правних одно-
са, сагледавањем реалне динамике спровођења поступака 
пред надлежним општинским органима и судких поступака 
у току и, сходно томе, приспелим и очекиваним обавезама 
исплате накнаде до краја текуће године.

II. 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 одвојен је као посебан програм, обзи-
ром на специфичност објеката и сложеност процеса плани-
рања активности.

Изменама програма извршена је прерасподела средстава 
у складу са динамиком реализације објеката по програму. 

Звршетак изградње трамвајске пруге преко моста на Ади, 
убрзани радови на реконструкцији Трга републике и Кара-
ђорђеве улице како би се саобраћајнице у што краћем року 
пустиле у функцију, условиле су повећање потребних сред-
става за ову годину на тим објектима и смањење у идућој.

Средства донације ЕПС-а за реализацију локације Куса-
дак у Лазаревцу смањују се сагласно потребама за покрета-
ње поступака.

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова:

1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
2. објекти и мрежа водоснабдевања;
3. објекти и мрежа канализације;
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;

5. изградња и прибављање станова и других простора за 
расељавање.

Сви планирани објекти груписани су у подгрупе према 
фази реализације:

А – наставак изградње започетих објеката; 
Б – почетак изградње нових објеката; 
Ц – припрема за почетак изградње. 
За сваки објекат из програма, дефинисане су планиране 

активности према фазама реализације, коју подељене на:
7. техничку документацију;
8. техничку контролу;
9. услове, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова;
10. извођење радова;
11. технички преглед;
12. употребну дозволу.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 

– Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветље-
ње, 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, тро-
тоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са 
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;

2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадук-

ти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом 

инфраструктуром представља изградња недостајуће инфра-
структуре у функцији опремања нових локација по подне-
тим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички 
и формално правни услови. Реализација наведене инфра-
структуре спроводи се по закљученим уговорима и то:

– 61 уговора у којима Дирекција преузима обавезу да 
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је 
предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског 
земљишта;

– 55 уговора о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи; 

– 58 уговора о финансирању изградње инфраструкту-
ре средствима физичких и правних лица, сагласно члану 
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 
лист Града Београда”, број 74/15). 

За прву категорију уговора реализација представља 
трошак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирек-
ција заједнички учествују у опремању локације сагласно 
дефинисаним уговрним обавезама, док се за трећу катего-
рију уговора реализација спроводи средствима Инвести-
тора. Израда техничке документације и изградња одвијају 
под стручним надзором Дирекције уз спровођење свих за-
конских процедура у поступку прибављања грађевинске и 
употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфра-
структурни објекти предају се Граду у трајно власништво. 
Према очекиваној динамици завршетка радова, на одгова-
рајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска 
средства за порез на додату вредност који се измирује до 
примопредаје објеката Граду.

У посебном прилогу програма дата је табела закључе-
них уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и 
изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструк-
туре средствима физичких и правних лица.
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Изменама је извршено повећање и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја 
текуће године и планиране су активности на реализацији нове мреже саобраћајница са инфраструктуром за које су се сте-
кли услови, односно по захтевима будућих инвеститора на локацијама за изградњу недостајуће инфраструктуре и то:

II.2.1.Ц.43. Батајнички пут
II.2.1.Е.2.37 Локације уз Улицу Јакуба Кубуровића у Земуну
II.2.1.Е.2.38 Локација у Блоку 12 у Новом Београду
II.2.1.Е.2.39 Гаудијева улица
II.2.1.Е.2.40 Саобраћајнице у центру Сурчина (С9, С10 и др)
II.2.1.Е.2.41 Локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др)

2. Објекти и мрежа водоснабдевања – оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију при-
марних 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.
Изменама Програма је извршено повећање и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динами-

ком до краја текуће године, а на иницијативу општина предвиђене су и две нове позиције и то:

II.2.2.Ц.9. Реконструкција бунара на изворишту Вић баре – Обреновац
II.2.2. Ц.10. Водовод у насељу Радио фар
II.2.2. Ц.11. Цевовод од Земуна до Зрењанинског пута

3. Објекти и мрежа канализације – оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију примар-
них 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).
Изменама програма је извршено је незнатно смањење и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном 

динамиком до краја текуће године. У складу са захтевима општина, планиране су активности на реализацији нове мреже 
канализације и то: 

II.2.3.Ц.18. Канализација у МЗ Момчила Павловића и Бранка Радичевића у Лазаревцу

4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља – Програмом су предвиђене активности на изградњи и 
уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне инфра-
структуре за постојећа градска гробља, као и прпремне активности за потребе формирања 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.
Изменама програма је извршена прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја 

текуће године
5. Изградња и прибављање станова и других простора за расељавање – Програмом се планирају активности на завр-

шетку изградње започетих објеката грађених за потребе прибављања станова за расељавање, као и почетак активности на 
изградњи нових објеката. 

Изменама програма је извршена прерасподела средстава. 

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ
Овај део програма подељен је на активности које обухватају припремне активности у смислу израде пројеката парце-

лације, односно формирање парцела за локације на којима су решени имовинско-правни односи, као и прибављање грађе-
винског земљишта за доделу. 

Основни циљ овог дела програма је стварање услова за ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стамбене, 
пословне и друге намене по локацијама.

Изменама програма је извршено смањење средстава у односу на претходне, а све у складу са оствареном и предвиђеном 
динамиком финансијске реализације до краја текуће године.
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини

Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-
кација које се налазе у јавној својини Града, а за које је пла-
нирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђе-
ња земљишта. 

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради из-
градње 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 одгова-
рајуће документације, као и прибављање процењене вред-
ности земљишта и друге интерне провере. 

На основу прикупљене документације формира се ела-
борат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђе-
ње доставља надлежном Секретаријату. Прослеђена иници-
јатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије 
за грађевинско земљиште. По добијању решења да се при-
ступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локаци-
је, 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 пу-
тем јавног надметања које се организује у просторијама Ди-
рекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се доставља-
ју у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа. 

По спровођењу поступка отуђења записником се кон-
статује 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 
земљишта за доделу и БРГП и намена објеката које је могуће 
градити на локацији. 

Назив локације
Површина 
земљишта 

(m²)

БРГП
(m²) Намена 

1 Локација ГП4, „Аутокоманда”, 
општина Вождовац 6.421 m² 22.474 m² комерцијала

2
Локација „Аутокоманда 2”, к.п.3/12 
КО Вождовац,
општина Вождовац

2.564 m² 7.692 m² комерцијала

3
Блок 53 – ГП3 КО Нови Београд 21.058 m² 21.058 m² привр. – 

комерц.

Блок 53 – ГП2
КО Нови Београд 31.525 m² 31.525 m²

4
Локација у насељу Браће Јерковић 
КО Вождовац
општина Вождовац

2.245 m² 2.530 m² спорт

5 Јужни булевар општина Врачар 313 m² 1.408 m² становање

6 Блок 43 – ОТЦ, општина Нови 
Београд 20.499 m² 99.285 m² комерцијала

7 Локација,,Лакат кривина"- десно, 
општина Земун 19.377 m² 38.754 m² комерцијала

8

Локација у Улици Диане Будиса-
вљевић 
к.п.21574/1 и 21577/7 општина 
Савски венац

1.238 m² 867 m² станов. вис. 
станд.

9

Локација у Улици Карловачка, ГП1, 
општина Врачар 370 m² 1.036 m² становање

Локација у Улици Карловачка, ГП2. 
општина Врачар 369 m² 1.033 m²

10

Локација ,,Грмеч" ГП1, општина 
Земун, 1494 КО Земун поље 2.139 m² 2.139 m² привреда

Локација ,,Грмеч” ГП2, општина 
Земун, 1495 КО Земун поље 4.576 m² 4.576 m²

11 Циглана, локација уз Батајнички 
друм, ГП2, општина Земун 7.275 m² од 2.910 m² 

до 5.820 m² привреда

Назив локације
Површина 
земљишта 

(m²)

БРГП
(m²) Намена 

12 Локација у Улици Станислава 
Сремчевића, Општина Звездара 504 m² 2.016 m² становање

13 Локација у Радничкој улици,
општина Чукарица 54.816 m² 65.780 m² комерцијала

14 Локација уз Панчевачки пут, 
општина Палилула 40.479 m² 40.479 m² привреда

15 Локација уз Батајнички друм, 
општина Земун 74.428 m² 44.657 m² привреда

16 Локација у Улици Бранка Радичеви-
ћа, Општина Лазаревац 2.146 m² 3.433 m² становање

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења може 
бити и остало неизграђено грађевинско земљиште - лока-
ције за које ће бити решени имовинско-правни односи.

3. Програм одржавања и трошкова

Кроз Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
грађевинског земљишта за 2019. годину посебно је прика-
зан Програм одржавања и трошкова у укупном износу од 
152.010.314 динара који је делом био обухваћен Програмом 
уређивања грађевинског земљишта.

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 кори-
снику, као и станова који су предати граду Београду, а бро-
јила 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 крај-
њем кориснику;

4. прикључења на електродистрибутивну, телекомуни-
кациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења 
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;

5. казне и кашњења.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 
И ТРОШКОВА

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2019.

ИЗМЕ-
НЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2020.

ИЗМЕ-
НЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2021.

1. ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 21.600.000 11.400.000 0

2. УТРОШАК СТРУЈЕ ДО ПРИМОПРЕ-
ДАЈЕ ОБЈЕКАТА - 16.000.000 7.125.240 0

3.
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКА-
ТА ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА 
КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ

43.211.514 29.781.671 26.100.000

4.

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ПРИКЉУЧ-
ЦИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, 
ТОПЛОВОД, ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ДР.

24.100.000 25.900.000 20.000.000

5. ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ И КАШЊЕ-
ЊА 40.000.000 100.000 100.000

УКУПНО: 144.911.514 74.306.911 46.200.000

4. Пратећи трошкови реализације програма

Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за 
стамбено комуналне послове, закључује уговор о регули-
сању међусобних односа у вези са финансирањем поверене 
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делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, уна-
пређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обавља-
ње стручних послова на реализацији Програма уређивања 
и доделе грађевинског земљишта за 2019.годину. Саставни 
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обавља-
њу 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.

Изменама и допунама Програма пратећи трошкови реа-
лизације програма планирани су у износу од 831.000.000,00 
динара, а у складу са предлогом новог Ценовника о пружа-
њу услуга на обављању стручних послова на уређивању и 
додели грађевинског земљишта за 2019. годину и Oдлуком 
о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађе-
винско 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 обу-

хваћене 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 Про-
грама, 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 реализа-
ције 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 рад-
ње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урба-
нистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела, 
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве 
почетка извођења радова, употребних дозвола као и оста-
лих активности у систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређи-
вања.

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 
гађевинског земљишта за 2019. годину вршиће се уколико се:

– приступи изради 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 посеб-
ног интереса за град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-450/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 31. и 60. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и 17/16 – одлука УС) и члана 28. Пословника Скупштине 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

I. Утврђује се престанак функције члану Градског већа 
Града Београда, због подношења оставке, Војину Вучићевићу. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-412/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и члана 
25. став 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), 
члана 31. став 1. тачка 12. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС) и члана 25. Пословника Скупштине Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 
32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

I. Бира се за члана Градског већа Града Београда, Даније-
ла Мирјанић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-413/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) 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 И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАД-

СКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комисији: 
− Александар Оленик, члан;
− Дејан Минић, заменик члана.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-509/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) 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 И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАД-

СКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију:
за члана:
− проф.др Биљана Стојковић, на предлог Одборничке 

групе Грађански демократски форум – Иницијатива жена 
Србије,

за заменика члана:
− Ивана Тодић, на предлог Одборничке групе Грађански 

демократски форум – Иницијатива жена Србије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-510/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 52. Закона о јавним предузе-
ћима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тач-
ка 9a Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА ЦЕНТАР”

1. Именује се др Ђорђе Мазињанин, дипломирани еко-
номиста у области менаџмента, за вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Сава центар” на период до годи-
ну дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-479/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата в.д. директора Страхи-
њи Даниловићу, дипломираном правнику, због именовања 
директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан техно-
логије” по спроведеном јавном конкурсу. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-480/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16) 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ” 

1. Именује се, Страхиња Даниловић, дипломирани прав-
ник, за директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан 
технологије”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет-страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач Град Београд, број 02-217/19-С од 16. маја 
2019. године којом је ,између осталих, покренут поступак за 
избор директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан 
технологије”. Дана 24. маја 2019. године у дневним новина-
ма „Вечерње новости”, у „Службеном листу Града Београда”, 
на интернет-страници Скупштине Града Београда и у „Слу-
жбеном гласнику РС” број 36/19, објављен је Оглас о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан технологије”. Рок за достављање пријава био је 
24. јун 2019. године. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
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пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Инфостан технологије” пристигло је у пет 
пријава. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве. 

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној 1. јула 2019. године, 
Комисија је констатовала да су поднете пријаве од стране 
3 кандидата по Конкурсу за избор директора за ЈКП „Ин-
фостан технологије” непотпуне, јер кандидати нису прило-
жили уз пријаву све потребне доказе за испуњеност усло-
ва утврђених јавним конкурсом за избор директора јавног 
предузећа, те је Комисија на основу овлашћења из члана 37. 
став 4. Закона о јавним предузећима исте оценила као не-
потпуне и одбацила закључком.

 Комисија је саставила Списак од два кандидата који ис-
пуњавају услове за учешће у изборном поступку и заказа-
ла за 22. јул 2019. године усмени разговор са кандидатима, 
ради провере стручне оспособљености, знања и вештина.

 Кандидати су обавештени о дану, месту и времену отпо-
чињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматра-
ти да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг листу кандидата који су са најбољим резултатом 
испунили мерила за избор директора ЈКП „Инфостан тех-
нологије” на основу бројчано исказаних резултата, односно 
оцене стручне оспособљености које је сваки кандидат до-
био на основу увида у податке из пријаве и просечне оцене 
Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

редни 
број

Име и презиме кандидата Просечна оцена

1. Страхиња Даниловић 2.25
2. Драган Букатаревић 2.025

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене по-
слове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове је припре-
мило акт о именовању првог кандидата са ранг листе и до-
ставио га на усвајање, сагласно члану 31. тачка 9а Статута 
Града Београда, Скупштини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београ доноси решење као у диспозитиву.

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 111-481/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јула 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

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

БРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД 

1. Разрешава се Радиша Момчиловић, дужности вршио-
ца дужности директора Јавног комуналног предузећа Град-
ско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-482/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, броj 15/16) 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАД” БЕОГРАД

1. Именује се Радиша Момчиловић, мастер инжењер са-
обраћаја, за директора Јавног комуналног предузећа Град-
ско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, на период од 
четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4, Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет-страници Скупштине Града Београда.
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О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спро-

вођењу јавног конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-214/19-С од 16. 
маја 2019. године којом је покренут поступак за избор ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно 
предузеће „Београд” Београд. Дана 24. маја 2019. године у 
дневним новинама „Вечерње новости”, у „Службеном листу 
Града Београда”, на интернет-страници Скупштине Града 
Београда и у „Службеном гласнику РС”, број 36/19, обја-
вљен је Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град” Београд. Рок за достављање пријава био је 30 дана од 
дана објављивања огласа у „Службени гласнику Републике 
Србије”, односно до 24. јуна 2019. године, с обзиром да је 
последњи дан падао у нерадни дан. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора комуналног предузећа Градско саобраћајно преду-
зеће „Београд” Београд пристигле су две пријаве. Комисија 
за спровођење избора директора јавних предузећа чији је 
оснивач Град Београд, утврдила је да је пристигла благовре-
мена, разумљива једна пријава уз коју су приложени сви по-
требни докази. 

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној 2. јула 2019. године, 
Комисија је саставила Списак од једног кандидата који ис-
пуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 
10. јули 2019. године усмени разговор са кандидатом, ради 
провере стручне оспособљености, знања и вештина.

 Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је саста-
вила ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом 
испунио мерила за избор директора комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд” Београд, на осно-
ву бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне 
оспособљености коју је кандидат добио на основу увида у 
податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене на-
кон усмене провере кандидата, и то:

Поредак на 
ранг лисити Име и презиме кандидата Просечна оцена

1. Радиша Момчиловић 2,875

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој једини-

ци Градске управе – Секретаријату за јавни превоз, сходно 
члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за јавни превоз је припремио акт о именова-
њу првог кандидата са ранг листе и доставио га на усвајање, 
сагласно члану 31. тачка 9а. Статута Града Београда, Скуп-
штини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса 
Скупштина Града Београ доноси решење као у диспозитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог Решења 

Скупштина Града Београда
Број 111-483/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА МЕТРООМ И РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИ-

ЦЕ У БЕОГРАДУ, БЕОГРАД

1. Именује се Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћа-
ја, за директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
обављање превоза путника метроом и развој градске желе-
знице у Београду, Београд, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у 
року од осам дана од дана објављивања решења о именова-
њу у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет-страници Скупштине Града Београда.

О б р а з л оже њ е
Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спрово-

ђењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Београд, број 02-215/19-С од 16.маја 
2019. године којом је покренут поступак за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обавља-
ње превоза путника метроом и развој градске железнице у 
Београду, у Београду. Дана 24. маја 2019. године у дневним 
новинама „Вечерње новости”, у „Службеном листу Града 
Београда”, на интернет-страници Скупштине Града Бео-
града и у „Службеном гласнику РС”, број 36/19, објављен је 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног кому-
налног предузећа за изградњу и обављање превоза путника 
метроом и развој градске железнице у Београду, Београд. 
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Рок за достављање пријава био је 30 дана од дана објављи-
вања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, од-
носно до 24. јуна 2019. године, с обзиром да је последњи дан 
падао у нерадни дан. 

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз 
пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и ве-
штине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкур-
сом, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање 
превоза путника метроом и развој градске железнице у Бео-
граду, Београд пристигле су три пријаве. Комисија за спрово-
ђење избора директора јавних предузећа чији је оснивач Град 
Београд, утврдила је да је пристигла благовременa и разумљи-
ва једна пријава уз коју су приложени сви потребни докази. 

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници Комисије одржаној 1. јула 2019. године, 
Комисија је саставила Списак од једног кандидата који ис-
пуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 
22. јули 2019. године усмени разговор са кандидатом, ради 
провере стручне оспособљености, знања и вештина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати 
да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време. 

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду Комисије, Комисија је састави-
ла ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом ис-
пунио мерила за избор директора Јавног комуналног пре-
дузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и 
развој градске железнице у Београду, у Београду, на основу 
бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне оспо-
собљености коју је кандидат добио на основу увида у подат-
ке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након 
усмене провере кандидата, и то:

Поредак на 
ранг лисити Име и презиме кандидата Просечна оцена

1. Станко Кантар 2, 625

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и са-
гласан резултату испуњених мерила за избор директора јав-
ног предузећа, односно показаним знањима и вештинама 
кандидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој једини-
ци Градске управе – Секретаријату за јавни превоз, сходно 
члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима. 

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
Секретаријат за јавни превоз је припремио акт о именова-
њу првог кандидата са ранг листе и доставио га на усвајање, 
сагласно члану 31. тачка 9а Статута Града Београда, Скуп-
штини Града Београда.

Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, брoj 15/16) на основу спроведеног јавног конкурса Скуп-
штина Града Београда доноси решење као у диспозитиву. 

Решење о именовању директора коначно је, сходно 
одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и 
против истог се може покренути управни спор подноше-
њем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана доста-
вљања овог Решења 

Скупштина Града Београда
Број 111-484/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДА 
АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се Ивана Јаношевић дужности директора 
Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-475/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДА 

АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се Вукашин Љуштина, дипломирани еконо-
миста, за директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Об-
реновац, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-476/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Разрешава се Владимир Лазић дужности вршиоца ду-
жности директора Позоришта лутака „Пинокио”.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-477/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Именује се Владан Ђурковић, дипломирани редитељ, 
за вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пино-
кио”, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-478/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 41. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10, 99/11 – др. 
закон и 44/18 – др закон), члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛА-

ДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Именује се Ана Зекавица, доктор економије, за дирек-
тора Фондације за младе таленте Града Београда, на период 
од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-508/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јула 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду (‹› Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и 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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ТАТЈАНЕ МИЛИВОЈЕВИЋ, ЗАМЕНИ-
КА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРА-
ДА – СЕКРЕТАРА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ, 
ЗА ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ У 
РАДУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП „МО-

СТОГРАДЊА” АД

1. Одређује се Татјана Миливојевић, заменик начелника 
Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за 
финансије, да као представник Града Београда учествује у 
раду седница Скупштине акционара ГП „Мостоградња” а.д.

2. Овлашћује се представник Града Београда из тачке 1. 
овог решења да у име Града Београда предузме све потребне 
радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама 
ГП „Мостоградња” а.д. које поседује град Београд и исто 
оствари на редовним и ванредним седницама Скупштине 
акционара ГП „Мостоградња” а.д.

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

Скупштина Града Београда
Број 035-504/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јула 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и 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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МИЛОМИРА ЂУРОВИЋA, ПОДСЕ-
КРЕТАРА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЗА ПРЕД-
СТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ИКАРБУС” 

АД БЕОГРАД

1. Одређује се Миломир Ђуровић, подсекретар Секре-
таријата за финансије, да као представник Града Београда 
учествује у раду седница Скупштине акционара „Икарбус” 
а.д. Београд. 

2. Овлашћује се представник Града Београда из тачке 1. 
овог решења да у име града Београда предузме све потребне 
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радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама 
„Икарбус” а.д. Београд, које поседује Град Београд и исто 
оствари на редовним и ванредним седницама Скупштине 
акционара „Икарбус” а.д. Београд.

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

Скупштина Града Београда
Број 035-505/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”, 

БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд, Нова 
15, представници јединице локалне самоуправе, 

– Драгана Петровић;
– Милица Вукадиновић. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-490/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 ПРВЕ 

ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве 
обреновачке основне школе, Обреновац, Милоша Обрено-
вића 169, представник запослених, Сања Чолић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-492/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, Омладинских 
бригада 25, представник родитеља, Драган Даниловић

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

Скупштина Града Београда
Број 118-494/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 
јединице локалне самоуправе, Драгана Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-496/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 ФИЛО-

ЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Фило-
лошке гимназије, Београд, Каменичка 2, представник роди-
теља, Снежана Вујовић Савић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-498/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 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 ШКОЛЕ ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД
 
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе за негу лепоте, Београд, Јована Суботића 2, представници 

родитеља:
– Вера Милошевић;
– Жељко Петровић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-500/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 116. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 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 ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе за дизајн, Београд, Крупањска 3, представници родитеља: 
− Игор Врањешевић;
− Тамара Сухенко-Јакшић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-502/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града Београ-
да („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 „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”, БЕО-
ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе школе „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд, Нова 15, пред-
ставници јединице локалне самоуправе:

– Вук Ментовић;
– Мирослав Лазић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-491/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 ПРВЕ 

ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Прве обрено-

вачке основне школе, Обреновац, Милоша Обреновића 169, 
представник запослених, Биљана Коњевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-493/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 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 ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Техничке шко-

ле „Нови Београд”, Нови Београд, Омладинских бригада 25, 
представник родитеља, Слободан Крејаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-495/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 јединице 
локалне самоуправе, Драгана Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-497/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема 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 ФИЛО-

ЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Филолошке гим-

назије, Београд, Каменичка 2, представник родитеља, Мир-
јана Брзаковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-499/19-С, 25. јула 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 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 

ШКОЛЕ ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за негу 

лепоте, Београд, Јована Суботића 2, представници родитеља:
− Бранка Тасић;
− Илија Илић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-501/19-С, 25. јула 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 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 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ди-

зајн, Београд, Крупањска 3, представници родитеља:
− Владимир Тањевић;
− Душан Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-503/19-С, 25. јула 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о промени оснивачког акта Јавног пре-

дузећа за обављање делатности од општег интереса 
за Град Београд „Сава центар”– – – – – – – – – – – –  1

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених уступљених јавних 
прихода у трајни улог у капиталу Друштва за пре-
венцију инвалидности и радно оспособљавање 
инвалида „Заштитна радионица” д.о.о. Београд са 
стањем на дан 31. мај 2018. године, са припадајућом 
каматом до 17. априла 2019. године – – – – – – – – –  1

Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
грађевинског земљишта за 2019. годину  – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Градског већа Града Београда– – – – – – – – – – –  60

Решење о избору члана Градског већа Града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  60

Решење о разрешењу члана и заменика члана 
Градске изборне комисије  – – – – – – – – – – – – – –  60

Решење о именовању члана и заменика члана 
Градске изборне комисије  – – – – – – – – – – – – – –  61

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Сава центар”  – – – – – – – –  61

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа „Инфостан технологије”, Београд  – – – – – – –  61

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан технологије”– – – – – – –  61

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа Градско саобра-
ћајно предузеће „Београд”, Београд  – – – – – – – – –  62

Страна

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  62

Решење о именовању директора Јавног кому-
налног предузећа за изградњу и обављање превоза 
путника метроом и развој градске железнице у Бео-
граду, Београд– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  63

Решење о разрешењу директора Библиотеке 
„Влада Аксентијевић”, Обреновац– – – – – – – – – –  64

Решење о именовању директора Библиотеке 
„Влада Аксентијевић”, Обреновац– – – – – – – – – –  64

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”– – – – – – – – –  65

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”– – – – – – – – –  65

Решење о именовању директора Фондације за 
младе таленте Града Београда  – – – – – – – – – – – –  65

Решење о одређивању Татјане Миливојевић, за-
меника начелника Градске управе Града Београда 
– секретара Секретаријата за финансије, за пред-
ставника Града Београда за учешће у раду седница 
Скупштине акционара ГП „Мостоградња” а.д.– – –  65

Решење о одређивању Миломира Ђуровића, 
подсекретара Секретаријата за финансије за пред-
ставника Града Београда за учешће у раду седница 
Скупштине акционара „Икарбус” а.д. Београд– – –  65

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  66
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„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


