
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 46. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11, 12/20, 16/20 (аутентично тумачење) и 68/20), донела је 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не Града Београда Загорки Алексић, са изборне листе Иви-
ца Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Драган 
Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС), пре истека вре-
мена на које је изабрана, због поднете усмене оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-378/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – дру-
ги закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 
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) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00262/2019-24 од 25. децембра 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

I. Додељује се назив улице и то:
Градска општина: Земун
1. Улици Загорска мења се назив и одређује се нов назив: 

Улица Благоја Јововића.

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

Скупштина Града Београда
Број 015-267/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. 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), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МЕШИ СЕЛИМОВИЋУ 

Члан 1.
Подиже се споменик Меши Селимовићу на платоу на 

углу улица Краља Петра и Господар Јованове. 

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Града Београда.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-268/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. 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), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

OДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ЈОВАНУ ЈОВАНОВИЋУ 
ЗМАЈУ 

Члан 1.
Подиже се споменик Јовану Јовановићу Змају на углу 

Змај Јовине улице и Обилићевог венца. 

Члан 2.
Споменик се подиже средствима донатора.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-269/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. 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), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

OДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИЛОШУ ЦРЊАН-
СКОМ 

Члан 1.
Подиже се споменик Милошу Црњанском у главној але-

ји парка Ташмајдан. 

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Града Београда.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-270/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 7. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 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) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, број 
3-342/16-С од 8. јуна 2016. године („Службени лист Града 
Београда”, бр. 57/16, 12/19 и 32/19) члан 14. став 1. мења се 
и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 33.144.484.941,22 
динара (словима: тридесет три милијардe сто четрдесет че-
тири милиона четристо осамдесет четири девесто четрде-
сет једна хиљада двадесет два динара), од чега:

– уписан и уплаћен новчани капитал износи 5.743.000.000,00 
динара и

– уписан и унет неновчани капитал износи 27.801.484.941,22 
динара.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

одредбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-286/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чла-
на 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) и члана 31. тачка 8.а Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Градске пијаце” („Службени лист Града Бео-
града”, број 57/16), члан 14. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа, уписани и унети, износи 
1.495.190.169,20 динара и представља неновчани капитал.” 

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана, од дана доношења одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-289/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, чла-
на 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 14. 
Закона о библиотечко-информационој делатности („Службе-
ни гласник РС”, број 52/11), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Ста-
тута 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Библиотека града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 
4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе.”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-294/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, чла-
на 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 14. 
Закона о библиотечко-информационој делатности („Службе-
ни гласник РС”, број 52/11), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Ста-
тута 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Библиотека „Милутин Бојић” („Службени лист Града Бео-
града”, број 23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 
4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе.”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-295/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, чла-
на 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 14. 
Закона о библиотечко-информационој делатности („Службе-
ни гласник РС”, број 52/11), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Ста-
тута 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 3. 
додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе.”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-296/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, чла-
на 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 14. 
Закона о библиотечко-информационој делатности (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 52/11), члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Ста-
тута 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Библиотека „Димитрије Туцовић” („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 3. додају се 
нови ст. 4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе.”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-297/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Музеј града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. 
који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-298/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Завод за заштиту споменика културе Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 23/17) у члану 6. по-
сле става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-299/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ИСТО-

РИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Историјски архив Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 
4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе.”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-300/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПЕДАГО-

ШКИ МУЗЕЈ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Педагошки музеј („Службени лист Града Београда”, број 
23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који 
гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-301/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 
АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВ-

КА ПЕЧАРА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Пе-
чара („Службени лист Града Београда”, број 23/17) у члану 6. 
после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-302/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 
АУТОМОБИЛА – ЗБИРКА БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 23/17) у члану 6. после ста-
ва 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. реч: „струци” замењује се речју: „култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-303/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЋА 

ЛЕГАТА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Кућа легата („Службени лист Града Београда”, бр. 14/04 и 
23/17) у члану 6. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који 
гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-304/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Позориште на Теразијама („Службени лист Града Београ-
да”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. 
и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-305/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БЕО-

ГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Београдско драмско позориште („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-306/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЈУГО-

СЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Југословенско драмско позориште („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-307/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ АТЕЉЕ 212

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Позориште Атеље 212 („Службени лист Града Београда”, 
број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. 
који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-308/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Позориште „Звездара театар” („Службени лист Града Бео-
града”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 
3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-309/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИТЕФ 

ТЕАТАР

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Битеф театар („Службени лист Града Београда”, број 
23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који 
гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-310/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ БОШКО БУХА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Позориште Бошко Буха („Службени лист Града Београда”, 
број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. 
који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-311/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МАЛО 

ПОЗОРИШТЕ „ДУШКО РАДОВИЋ” 

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Мало позориште „Душко Радовић” („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-312/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Позориште лутака „Пинокио” („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-313/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ ПУЖ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Позориште Пуж („Службени лист Града Београда”, број 
23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који 
гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-314/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ОМЛА-

ДИНСКО ПОЗОРИШТЕ „ДАДОВ” БЕОГРАД

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Омладинско позориште „Дадов”, Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 2/08 и 23/17) у члану 6. после става 
2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-315/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ТЕАТАР ВУК

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Театар Вук („Службени лист Града Београда”, бр. 97/14 и 
12/19) у члану 4. после речи: „Београд” додају се речи: „ули-
ца Драгослава Јовановића број 2, матични број 17565800”.

Члан 2.
У члану 5. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који 

гласе:
„У обављању својих послова установа културе је обаве-

зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 6, 7. и 8. 

Члан 3.
У члану 14. у ставу 3. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 4.

У члану 15. у ставу 3. реч: „струци” замењује се речима: 
„култури и мора испуњавати остале услове за избор канди-
дата за директора установе утврђене статутом установе”.

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 6.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-316/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 
12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУР-

НИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Културни центар Београда („Службени лист Града Београ-
да”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. 
и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-317/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 
12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – УСТА-
НОВА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДОМ 

ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Установа културно-образовних делатности Дом омлади-
не Београда („Службени лист Града Београда”, број 23/17) у 
члану 6. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-318/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ДЕЧЈИ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Дечји културни центар Београд („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-319/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЦЕНТАР 

ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Центар за ликовно образовање („Службени лист Гра-
да Београда”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се 
нови ст. 3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.

Члан 3.
У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-320/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чла-
на 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПРОДАЈ-

НА ГАЛЕРИЈА „БЕОГРАД”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Продајна галерија „Београд” („Службени лист Града Бео-
града”, број 23/17) у члану 6. после става 2. додају се нови ст. 
3. и 4. који гласе:

„У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.
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Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. реч: „струци” замењује се речју: 

„култури”.
Члан 3.

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршио-

ца дужности директора из става 1. овог члана”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
У ставу 4. реч: „струци” замењује се речима: „култури и 

мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке. 

Члан 5.
Директор установе именован до доношења ове одлуке 

наставља да обавља послове, у складу са законом и овом 
одлуком, до истека времена на које је именован.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-321/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, чла-
на 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 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) и 
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, 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

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЦЕНТАР 

БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта установе култу-

ре – Центар београдских фестивала („Службени лист Града 
Београда”, бр. 22/01, 37/14, 51/14, 44/17 и 79/17) у члану 4. 
после речи: „Београд” додају се речи: „улица Драгослава Јо-
вановића број 2, матични број 17565800”.

Члан 2.
У члану 5. после става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који 

гласе:
„Установа обавља делатност из става 1. овог члана тако 

да својим радом доприноси очувању, истраживању, проу-

чавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег 
културног и уметничког наслеђа као и домаћег културног и 
уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова установа културе је обаве-
зна да користи јединствена софтверска решења и да омогу-
ћи доступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у установи културе”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 5, 6, 7. и 8.

Члан 3.
У члану 9. после алинеје 4. додаје се нова алинеја која 

гласи:
„– на Статут и акт о организацији и систематизацији 

послова установе прибави сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 14. став 3. мења се и гласи:
„Кандидати за директора установа морају имати високо 

образовање и најмање пет година радног искуства у култу-
ри. Остали услови за избор кандидата за директора устано-
ве утврђују се статутом установе”.

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 
„Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја установе, као саставни део конкурсне доку-
ментације.

Јавни конкурс из става 2. овог члана, расписује и спро-
води, управни одбор установе”.

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 5.
У члану 15. после става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који 

гласе: 
„Вршилац дужности директора мора имати високо 

образовање и најмање пет година радног искуства у култу-
ри и мора испуњавати остале услове за избор кандидата за 
директора установе утврђене статутом установе.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и 
овлашћење директора”.

Члан 6.
После члана 20. додаје се нови члан 20 а који гласи:
„Дужност члана управног одбора установе престаје ис-

теком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана управног одбора 

пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
управног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана управног одбора установе;

– из других разлога утврђених законом или статутом 
установе”.

Члан 7.
У члану 21. после става 7. додају се нови став 8. и 9. који 

гласе: 
„У случају спречености председника надзорног одбора, 

седницу надзорног одбора може заказати и њој председава-
ти, најстарији члан надзорног одбора.

Председнику и члановима надзорног одбора може при-
падати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача”.
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Члан 8.
После члана 23. додаје се нови члан 23, а који гласи:
„Дужност члана надзорног одбора установе престаје ис-

теком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана надзорног одбора 

пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обавља ње дужности члана 
надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана надзорног одбора установе;

– из других разлога утврђених законом или статутом 
установе”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Установа је дужна да усклади статут установе са одред-

бама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 10.
Вршилац дужности директора установе именован до до-

ношења ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са 
законом и овом одлуком, до истека времена на које је име-
нован.

Члан 11.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-322/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 69. тачка 1) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 12. тачка 8) Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. тачка 9) Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, бр. 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране”, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа 4. јуна 2020. године, под бројем 
I-5382/4.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-323/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одражној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 74. став 4. Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Усваја се Извештај о реализацији Локалног плана 
управљања отпадом Града Београда 2011–2020, за 2019. го-
дину, Секретаријата за заштиту животне средине V-06 број 
501.9-57/2020 од 24. јуна 2020. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 501-293/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 12. став 12. Закона о инспек-
цијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – 
др. зaкoн и 95/18), и члана 31. тачка 7. Статута Града Београ-
да („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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

I. У Решењу о образовању Комисије за координацију ин-
спекцијског надзора над пословима из изворне надлежно-
сти Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
46/15, 90/16, 88/18, 106/19 и 20/20), став V мења се и гласи:

„V. У Комисију се именују:
– за председника:
Горан Весић, заменик градоначелника града Београда;
– за заменика председника:
Соња Божовић, заменик начелника Градске управе Града 

Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске послове;
– за чланове:
1) Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бео-

града;
2) Коваленко Влаховић, руководилац Сектора за кому-

нални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извр-
шни поступак Секретаријата за инспекцијске послове;

3) Владимир Стојиљковић, руководилац Сектора за сао-
браћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекциј-
ске послове;

4) Бранислава Грујичић, начелник Одељења за коорди-
нацију инспекцијског надзора у Сектору за комунални ин-
спекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни посту-
пак Секретаријата за инспекцијске послове;

5) Јелена Саблић, руководилац Сектора за нормативне и 
управно-надзорне послове Секретаријата за инспекцијске 
послове;
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6) Нада Павловић Смоловић, директор Службе за буџет-
ску инспекцију;

7) Весна Спалевић, начелник Одељења за унутрашњу 
контролу и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода 
за територију града Београда Секретаријата за јавне приходе;

8) Нина Јандрић, заменика начелника Градске управе 
Града Београда, секретар Секретаријата за енергетику;

9) Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда, секретар Секретаријата за саобраћај.

– за заменике чланова:
1) Јелена Раковић, подсекретар Секретаријата за посло-

ве начелника Градске управе;
2) Никола Вуксановић, начелник Одељења за дежурни 

и комунални инспекцијски надзор у Сектору за комунални 
инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни по-
ступак Секретаријата за инспекцијске послове;

3) Ненад Мићић, начелник Одељења за друмски саобра-
ћај у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секрета-
ријата за инспекцијске послове;

4) Милан Љуна, подсекретар Секретаријата за инспек-
цијске послове;

5) Јелена Булатовић, начелник Одељења за управ-
но-правне послове за комунални и саобраћајни инспек-
цијски надзор и туристичку инспекцију у Сектору за нор-
мативне и управно-надзорне послове Секретаријата за 
инспекцијске послове;

6) Александра Обрадовић, заменик директора Службе 
за буџетску инспекцију;

7) Јасмина Хоман, инспектор за послове унутрашње 
контроле у Одељењу за унутрашњу контролу и прекршај-
ни поступак у Сектору јавних прихода за територију града 
Београда Секретаријата за јавне приходе;

8) Оливера Милутиновић, руководилац Сектора за нор-
мативне и правне послове Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове;

9) Александра Ракић, руководилац Сектора за градску 
логистику Секретаријата за саобраћај.”

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

Скупштина Града Београда
Број 020-376/20-С, 30. јула 2020. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 
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, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МИЛОМИРА ЂУРОВИЋA, ПОДСЕ-
КРЕТАРА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЗА ПРЕД-
СТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ 
СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ „ЈАТ-ТЕХНИКА” Д.О.О. БЕО-

ГРАД 

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

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 уделима 
„ЈАТ-ТЕХНИКА” д.о.о. Београд, које поседује Град Београд 
и исто оствари на редовним и ванредним седницама Скуп-
штине „ЈАТ-ТЕХНИКА” д.о.о. Београд.

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

Скупштина Града Београда
Број 035-377/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 52. Закона о јавним предузе-
ћима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 12. 
став 1. 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. став 1. тачка 9a. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИО-
ЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„САВА ЦЕНТАР” 

1. Утврђује се да је Ђорђу Мазињанину, дипломираном 
економисти у области менаџмента, престала дужност вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава цен-
тар” због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-334/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 52. Закона о јавним предузе-
ћима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 12. 
став 1. 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. став 1. тачка 9a. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), 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 шест 
месеци.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-335/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 
и 6/20), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 
37/19) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

1. Разрешава се Душан Ковачевић дужности вршиоца 
дужности директора Позоришта „Звездара театар”, са 27. 
септембром 2020 године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-326/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 
и 6/20), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 
37/19) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

1. Именује се Душан Ковачевић, књижевник, за вршиоца 
дужности директора Позоришта „Звездара театар”, најдуже 
једну годину, почев од 28. септембра 2020. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-327/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), 
члана 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 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Разрешава се Александар Николић дужности врши-
оца дужности директора Малог позоришта „Душко Радо-
вић”, са 27. септембром 2020. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-328/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), 
члана 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 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ”

1. Именује се Александар Николић, дипломирани ре-
дитељ, за вршиоца дужности директора Малог позоришта 
„Душко Радовић”, најдуже једну годину, почев од 28. сеп-
тембра 2020. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-329/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), 
члана 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 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

1. Разрешава се Александар Илић дужности вршиоца 
дужности директора Културног центра Београда, са 27. сеп-
тембром 2020 године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-330/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 
и 6/20), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА 

1. Именује се Александар Илић, магистар кореографије, 
за вршиоца дужности директора Културног центра Београда, 
најдуже једну годину, почев од 28. септембра 2020. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-331/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Ослободиоци Београда”, Београд, Прерадовићева 2, 
представник родитеља, Маријана Кнежевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-345/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Стефан Дечански”, Београд, Милана Мијалковића 11, 
представник родитеља, Марина Милошевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-347/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Грађевинске 
техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук Станкова 
2, представници родитеља:

– Зорица Вулетић;
– Јелена Јевђић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-349/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимовића 25, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Гордана Здравковић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-351/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Марко Орешковић”, Нови Београд, Отона Жупанчича 30, 
представник родитеља, Маријана Радаковић Ћирић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-353/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕ-
МИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Хемијско-пре-
храмбене технолошке школе, Београд, Љешка 82, представ-
ници родитеља, и то:

– Биљана Средојевић;
– Оливера Живановић;
– Биљана Миљуш.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-355/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, Сремчица, Школска 4, представник 
запослених, Даниела Сланкаменац.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-357/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 СРЕД-

ЊЕ ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

I.– Именује се за члана Школског одбора Средње школе, 
Барајево, Светосавска 4а, представник родитеља, Ивана Ла-
заревић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-359/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Коста Абрашевић”, Београд, Милорада Јанковића Доце 34, 
представник родитеља, Марко Декић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-361/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, СУРЧИН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вожд Карађорђе”, Сурчин, Јаково, Бољевачка 2, представ-
ник родитеља, Весна Лучић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-363/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ПРАВ-
НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Правно-послов-
не школе, Београд, Светогорска 48, представник родитеља, 
Ана Шпановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-365/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Дуле Караклајић”, Лазаревац, Дула Караклајића 35а, 
представник запослених, Маријана Јовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-367/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 УГО-

СТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Угоститељ-
ско-туристичке школе, Београд, Југ Богданова 28, представ-
ник родитеља, Гордана Милковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-369/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића 18, пред-
ставник јединице локалне самоуправе:

– Драгана Илић;
– Јована Крстић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-371/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иван Милутиновић”, Београд, Маршала Тита 101, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Вања Крџавац.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-373/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Јосиф Маринковић”, Београд, Крунска 8, представник за-
послених, Љиљана Анакијев Грујић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-375/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Ослободиоци Београда”, Београд, Прера-
довићева 2, представник родитеља, Јасмина Башић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-344/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Стефан Дечански”, Београд, Милана Ми-
јалковића 11, представник родитеља, Славица Коњевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-346/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, 

БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гра-
ђевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук 
Станкова 2, представници родитеља:

– Славица Љубичић;
– Марија Милошевић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-368/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Љуба Ненадовић”, Београд, Аце Јоксимо-
вића 25, представник јединице локалне самоуправе, Миро-
слав Јаковљевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-350/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Марко Орешковић”, Нови Београд, Отона 
Жупанчича 30, представник родитеља, Младен Вратоњић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-352/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕ-
МИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕО-

ГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе, Београд, Љешка 82, 
представници родитеља, и то:

– Зоран Видаковић;
– Бранислав Николовски;
– Ксенија Стојичић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-354/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Сремчица, Школ-
ска 4, представник запослених, Марија Петровић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-356/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Сред-
ње школе, Барајево, Светосавска 4а, представник родитеља, 
Ивица Шабић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-348/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд, Милорада Јан-
ковића Доце 34, представник родитеља, Предраг Шолајић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-360/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, СУРЧИН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вожд Карађорђе”, Сурчин, Јаково Бољевач-
ка 2, представник родитеља, Милена Сантаи. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-362/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-пословне школе, Београд, Светогорска 48, представник 
родитеља, Драган Ивановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-364/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Дуле Караклајић”, Лазаревац, Дула Кара-
клајића 35а, представник запослених, Бошко Радета. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-366/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 УГО-

СТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Уго-
ститељско-туристичке школе, Београд, Југ Богданова 28, 
представник родитеља, Милош Радовановић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-358/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића 18, 
представник јединице локалне самоуправе:

– Анђела Бобар;
– Тијана Тошић. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-370/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иван Милутиновић”, Београд, Маршала Тита 101, 
представник јединице локалне самоуправе, Данијела Којић. 

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-372/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. 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, 10/19 и 6/20) 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 „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић”, Београд, Крунска 8, представ-
ник запослених, Милан Вукајловић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-374/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о престанку мандата одборника Скуп-
штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о додели назива улице на територији 
градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о подизању споменика Меши Селимо-
вићу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о подизању споменика Јовану Јованови-
ћу Змају  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о подизању споменика Милошу Црњан-
ском  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа Градско саобра-
ћајно предузеће „Београд” – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”  –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Библиотека 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Библиотека 
„Милутин Бојић” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Библиотека 
„Влада Аксентијевић”, Обреновац– – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Библиотека 
„Димитрије Туцовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Музеј града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Завод за за-
штиту споменика културе Града Београда  – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Историјски 
архив Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Педагошки 
музеј  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта установе културе – Музеј 
афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Пе-
чара  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Музеј ауто-
мобила – збирка Братислава Петковића  – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта установе културе – Кућа ле-
гата– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позориште 
на Теразијама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Београдско 
драмско позориште– – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Југословен-
ско драмско позориште  – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позоришта 
Атеље 212  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позориште-
„Звездара театар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта установе културе – Битеф 
театар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позориште 
Бошко Буха  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Мало позо-
риште „Душко Радовић”  – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позориште 
лутака „Пинокио”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Позориште 
Пуж  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Омладинско 
позориште „Дадов”, Београд – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Театар Вук  –  14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Културни 
центар Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта установе културе – Установа 
културно-образовних делатности Дом омладине 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе – Дечји кул-
турни центар Београд  – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе Центар за ли-
ковно образовање  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе Продајна га-
лерија „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта установе културе Центар Бео-
градских фестивала  – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-
ске електране”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Ло-
калног плана управљања отпадом Града Београда 
2011–2020. за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – –  18
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Решење о измени Решења о образовању Комиси-
је за координацију инспекцијског надзора над по-
словима из изворне надлежности Града Београда  –  18

Решење о одређивању Миломира Ђуровића, 
подсекретара Секретаријата за финансије, за пред-
ствника Града Београда за учешће у раду седница 
Скупштине „ЈАТ техника” д.о.о. Београд – – – – – –  19

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”  –  19

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Сава центар”  – – – – – – – –  19

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта „Звездара театар”  – – – – – – – – –  20
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Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта „Звездара театар”  – – – – – – – – –  20

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Малог позоришта „Душко Радовић”  – – – – –  20

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Малог позоришта „Душко Радовић”  – – – – –  20

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Културног центра Београда  – – – – – – – – – –  20

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Културног центра Београда  – – – – – – – – – –  21

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  21
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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
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