
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу члaнa 8. став 2. тачка 21. Закона о 
главном граду („Службeни глaсник РС”, број 129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн, 37/19 и 111/21), члана 38. Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службeни глaсник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. зaкoн, 92/16, 
104/16 – др. зaкoн, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21), члaна 7. Зaкoнa o тргoвaчкoм брoдaрству („Службeни глaсник 
РС”, брoj 96/15 и 113/17) и члана 25. став 1. тачка 39. и члана 31. став 1. тачка 7. 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

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПOСTAВЉAЊУ ПЛУTAJУЋИХ OБJEКATA НA ВOДНOM ЗEMЉИШTУ НA 

TEРИTOРИJИ ГРAДA БEOГРAДA

Члaн 1.
У Одлуци о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда („Службени лист Града 

Београда”, број 37/21) у члану 21. у ставу 1. речи: 
„дa одржава потпуну комуналну хигијену и редовно уклaњa oтпaткe и нaнoс oкo плутajућeг oбjeкaтa и између плутају-

ћег објекта и обале”, бришу се.

Члaн 2.
У члану 36. ставу 1. тачки 1. речи: „не одржава потпуну комуналну хигијену и не уклања редовно отпатке и нaнoс oкo 

плутajућeг oбjeкaтa и између плутајућег објекта и обале”, бришу се.

Члaн 3.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу осмог дана од дaна oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу Грaдa Бeoгрaдa”.

Скупштина Града Београда
Број 3-8/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу члана 19. став 3. Закона о за-
штити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, 
број 96/21) и члана 31. став 1. 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

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОНТРОЛЕ НИВОА БУКЕ ИЗ УГОСТИТЕЉ-
СКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

 Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин контроле и мерења 

нивоа буке пореклом из угоститељских објеката на терито-

рији града Београда, потребни услови за мерење буке у по-
гледу услова, кадрова и опреме, начин мерења нивоа буке и 
овлашћења комуналног милиционара.

II. ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ У ПОГЛЕДУ 
УСЛОВА, КАДРОВА И ОПРЕМЕ

Члан 2.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у 

циљу контроле нивоа буке, може се вршити ако Градска 
управи Града Београда у којој је запослен комунални ми-
лиционар испуњава услове у погледу кадрова и опреме за 
мерење буке.

Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у 
циљу израде извештаја о мерењу буке, може се вршити ако 
Градска управи Града Београда у којој је запослен комунал-
ни милиционар, поред услова прописаних правилником 
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који уређује услове које треба да испуњава комунални ми-
лиционар да би могао да врши послове мерења буке из уго-
ститељских објеката, испуњава услове прописане посебним 
законом.

Члан 3.
Комунални милиционар који врши послове мерења буке 

пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа 
буке треба да испуњава услове за комуналног милиционара 
прописане законом којим се уређује комунална милиција.

Члан 4.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у 

циљу контроле нивоа буке, комунални милиционар врши 
опремом која задовољава захтеве за опрему прописане 
стандардом SRPS ISO 1996-2, и то:

1) мерилом нивоа звука, односно системом за мерење 
нивоа звучног притиска, укључујући микрофон (микофо-
не), као и кабл (каблове), штитник (штитнике) од ветра, 
уређаје за снимање и друге додатке, уколико се употребља-
вају, класе 1 према стандарду SRPS EN 61672-1;

2) филтером класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-1;
3) калибратором звука класе 1 према стандарду SRPS EN 

IEC 60942.
Опрема из става 1. овог члана треба да буде еталонира-

на од стране акредитоване лабораторије (ISO/IEC 17025) у 
временским интервалима утврђеним стандардом SRPS ISO 
1996-2.

III. НАЧИН МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ И ОВЛАШЋЕЊА 
КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Члан 5.
Референтно место за мерење буке пореклом из угости-

тељских објеката је простор који је најизложенији буци.

Члан 6.
Приликом мерења буке пореклом из угоститељског 

објекта која настаје емитовањем музике или извођењем му-
зичког програма, а у циљу контроле нивоа буке, примењују 
се одредбе одлуке која одређује акустичке зоне на терито-
рији града Београда у погледу акустичких зона и граничних 
вредности индикатора буке (за дан, вече и ноћ) израженим 
у децибелима.

Уколико се угоститељски објекат својим габаритима на-
лази на граници две акустичке зоне, примењиваће се вред-
ност оне зоне која прописује виши ново буке.

Члан 7.
У случају када при извршеном мерењу нивоа буке по-

реклом из угоститељских објеката утврди прекорачење 
прописаних граничних вредности буке, комунални мили-
ционар примењује овлашћења прописана законом којим се 
уређује заштита од буке у животној средини.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-11/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. 
јануара 2022. године, на основу члана 32. став 2. Закона о 
добровољном ватрогаству („Службени гласник РС”, број 
87/18), члана 21. Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник ТС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони), 
члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 3. Уредбе о средстви-
ма за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 31. 
став 1. тачка 7. 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

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 
ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин одобрава-

ња програма и пројеката од јавног интереса у области до-
бровољног ватрогаства (у даљем тексту: програм) и доделе 
средстава, изглед и садржина документације која се уз пре-
длог пројекта или програма подноси, садржина и изглед из-
вештаја о реализацији пројеката или програма и начин пра-
ћења реализације одобрених пројеката или програма.

Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се 
добровољна и невладина недобитна организација заснова-
на на слободи удруживања више физичких и правних лица, 
основана ради остваривања и унапређења одређеног зајед-
ничког или општег циља и интереса у вези са добровољним 
ватрогаством, који нису забрањени уставом или законом, 
уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

Члан 2.
Распоред и коришћење средстава за пројекте или про-

граме врши се у складу са законом, овом одлуком и планом 
извршења буџета за текућу буџетску годину Секретаријата 
за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и 
координацију односа са грађанима Градске управе Града Бео-
града (у даљем тексту: надлежна организациона јединица).

Пројекат или програм из става 1. овог члана нарочито 
садржи: област добровољног ватрогаства у којој се пројекат 
или програм реализује, територију на којој би се пројекат 
или програм реализовао, време и дужину трајања пројек-
та или програма, циљ, врсту и обим активности које би се 
вршиле у току реализације пројекта или програма и укупан 
број лица који је потребан за извођење пројекта или про-
грама.

Програм чија реализација траје најдуже годину дана, у 
формалном смислу, може бити означен и називом пројекат.

Избор програма који ће се финансирати средствима из 
буџета Града Београда, врши се применом следећих крите-
ријума:

1. референце пројекта или програма: област добровољ-
ног ватрогаства у којој се реализује програм, дужина траја-
ња програма, број корисника програма, могућност развија-
ња програма и његова одрживост;

2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања у области добровољног 
ватрогаства у којој се пројекат или програм спроводи;
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3. суфинансирање пројекта или програма добровољног 
ватрогаства из других извора: сопствених прихода, буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице ло-
калне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, до-
нација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела 
средстава за финансирање програма;

4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одр-
живост ранијих пројеката или програма: добровољног ва-
трогаства ако су раније коришћења средства буџета, да ли 
су испуњене уговорне обавезе.

Члан 3.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката добровољног ватрогаства додељују се на основу 
јавног конкурса ( у даљем тексту: конкурс)

Члан 4.
Право да конкуришу за доделу средстава за финансира-

ње или суфинансирање пројеката или програма од јавног 
интереса у области добровољног ватрогаства имају удруже-
ња и то ако испуњавају следеће обавезне услове:

– да има седиште на територији града Београда;
– поседовање референц листе за предлагаче који први 

пут достављају програме (искуство у реализацији пројеката 
или програма, препоруке експерата);

– потврда пословне банке да рачун није у блокади;
– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 

организације, ако се пројекат или програм тако реализује.
Обавезна документација коју носиоци програма и про-

јеката достављају су:
– предлог пројекта са прилозима који се односе на кон-

кретан конкурс;
– пропратно писмо у коме су наведене основне инфор-

мације о организацији и предложеном пројекту или про-
граму (назив, временско трајање, финансијски износ тра-
жених средства), потписано од стране лица овлашћеног за 
заступање организације;

– копија решења о регистрацији;
– биографија овлашћеног лица и релевантних лица про-

грамског тима
Један подносилац пријаве може учествовати са једним 

предлогом програма или пројекта на једном конкурсу.

Члан 5.
Текст конкурса се објављује у најмање једном од дневних 

листова који излазе на територији града Београда, као и на 
званичној интернет презентацији Града Београда, а састав-
ни део сваког конкурса чини упутство за носиоце пројекта 
или програма у добровољном ватрогаству.

Упутством се нарочито одређују:
1) циљеви конкурса;
2) критеријуми који се односе на конкретан конкурс;
3) елементи предлога пројекта или програма и начини 

његовог вредновања;
4) рокови и начини пријављивања на конкурс.
Рок за конкурисање не може бити краћи од 15 дана од 

дана објављивања конкурса у дневном листу.

Члан 6.
Спровођење конкурса и вредновање предлога пројекта 

или програма врши Комисија за преглед поднетих предлога 
за финансирање програма или пројеката од јавног интереса 
у области добровољног ватрогаства (у даљем тексту: коми-
сија), коју образује руководилац надлежне организационе 
јединице.

Комисија има председника и два члана.
Комисија има следеће надлежности:
– доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса, утвр-

ђује и објављује текст јавног конкурса, пријавни образац и 
образац за наративни и финансијски извештај (периодични 
и завршни);

– разматра пријаве на конкурс;
– врши бодовање и доноси предлог ранг-листе са бодо-

вима предложених пројеката или програма који ће се суфи-
насирати средствима из буџета Града Београда;

– разматра приговоре и доноси Одлуку о приговорима;
– руководиоцу надлежне организационе јединице до-

ставља извештај о спроведеном јавном конкурсу, са предло-
гом коначне листе са бодовима предложених пројеката или 
програма и Предлогом одлуке о избору пројекта или про-
грама који ће се суфинансирати из буџета Града Београда;

– прати реализацију одобрених пројеката или програма 
и наменско коришћење средстава;

– разматра извештаје о реализацији одобрених пројека-
та или програма;

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, 
односно спровођењем конкурса (изјава о непостојању суко-
ба интереса).

Члан 7.
Комисија доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса 

за достављање пријава у области добровољног ватрогаства 
(са текстом конкурса, пријавним обрасцем и обрасцем за на-
ративни и финансијски извештај – периодични и завршни).

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсу не 
искористе сва финансијска средства буџета планирана за 
пројекте или програме из одређене области добровољног 
ватрогаства, јавни конкурс се може расписати више пута.

Члан 8.
Приликом прегледа и вредновања предложених проје-

ката или програма комисија утврђује предлоге за одобрење 
пројеката или програма на основу следећих критеријума:

1) законитости и ефикасности коришћења средстава и 
одрживости ранијих пројеката или програма;

2) капацитета носиоца пројеката или програма, односно 
искуства вођењу сличних пројеката или програма;

3) релевантности пројекта или програма за остварива-
ње јавног интереса у областима добровољног ватрогаства и 
његове усклађености са законом и другим стратешким до-
кументима из области добровољног ватрогаства;

4) међусобне повезаности и усаглашености елемената 
пројекта или програма која се односи на усклађеност пла-
нираних активности с циљевима и очекиваним резултати-
ма и циљном групом, разрађености и изводљивости плана 
реализације пројекта или програма и остваривости плани-
раних резултата и мерљивости индикатора;

5) одрживости резултата и ефекта пројекта или програ-
ма која обухвата развојну, институционалну и финансијску 
одрживост;

6) оправданости предлога буџета и рационалности тро-
шкова у смислу економске оправданости предлога буџета у 
односу на циљ пројектне или програмске активности, као 
и процену сразмере предложених трошкова за спровођење 
пројекта или програма са циљем који се постиже пројектом 
или програмом;

7) публицитета који се огледа у начину и степену инфор-
мисања шире јавности о пројекту или програму;

8) реалан финансијски план и однос свих извора финан-
сирања;
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9) отвореност и доступност активности предвиђених 
пројектом или програмом;

10) референце и стручност носиоца пројекта или про-
грама;

11) мерљивост односа резултата и уложених средстава.
Критеријуми из става 1. овог члана примењују се алтерна-

тивно или кумулативно, у зависности од врсте пројекта или 
програма, а који су саставни део конкурсне документације.

Члан 9.
Текст конкурса садржи:
1. предмет/области јавног конкурса;
2. ко може бити учесник конкурса;
3. рок за подношење пријава;
4. обим средстава која се додељују;
5. преглед конкурсне документације коју је потребно до-

ставити, уз попуњен образац предлога пројекта или програма;
6. трајање пројекта или програма;
7. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
8. ближа мерила и допунски критеријуми чијом приме-

ном се врши вредновање пријављених пројекта или про-
грама, са јасним системом вредновања сваког појединачног 
критеријума;

9. место и рок за достављање пријаве;
10. рок за доношење Одлуке о избору;
11. начин објављивања Одлуке.
Комисија, по службеној дужности, утврђује да ли је под-

носилац пријаве на конкурс уписан у регистар надлежног 
органа и да ли се, према статутарним одредбама његови ци-
љеви остварују у области добровољног ватрогаства у којој 
се пројекат или програм реализује.

Члан 10.
Пријаве за доделу средстава комисија оцењује према ме-

рилима и критеријумима прописаним овом одлуком. Сви 
пројекти или програми које су подносиоци пријава предали 
ће бити процењени у складу са следећим критеријумима:

– Административна провера
Сви пројекти или програми који буду послати у предви-

ђеном року биће укључени у процес административне про-
вере документације. Административна провера састоји се 
из два дела:

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли 
је поднета целокупна документација у складу са листом за 
проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;

2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и про-
јекат или програм (предложене активности) задовољавају 
критеријуме постављене у Одлуци, да ли је трајање у складу 
са правилима конкурса.

– Техничко-финансијска провера
Техничко-финансијска провера представља процену ква-

литета предлога пројекта или програма и предлога буџета.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљ-

ка предата пошти најкасније до истека последњег дана утвр-
ђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комплетна конкурсна документација се доставља у јед-
ној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писар-
ницу Градске управе Града Београда или шаље поштом на 
адресу: Градска управа Града Београда, Тиршова 1, Београд, 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, ко-
муникације и координацију односа са грађанима, Комиси-
ја за преглед поднетих предлога за финансирање пројеката 
или програма од јавног интереса у области добровољног 
ватрогаства.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 
или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИ-
НАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГА-
СТВА У ГРАДУ БЕОГРАДУ.

Име подносиоца пријаве;
Адреса подносиоца пријаве;
Назив пројекта.

Члан 11.
Комисија по прегледу и вредновању предложених проје-

ката или програма, утврђује ранг-листу предложених про-
јеката или програма, у року који не може бити дужи од 60 
дана од дана истека рока за подношење пријаве, која се об-
јављује на званичној интернет презентацији Града Београда.

Подносилац пројекта или програма може поднети при-
говор на ранг-листу предложених пројеката или програма, 
у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Приговор се подноси писаним путем на адресу надле-
жне организационе јединице.

О поднетим приговорима одлучује Комисија.
Након одлучивања по приговорима, Комисија утврђује 

коначну ранг-листу и предлог одлуке о избору пројеката 
или програма који се финансирају из буџета Града Београда 
и висину средстава по одобреном пројекту или програму.

Члан 12.
На основу предлога комисије, руководилац надлежне 

организационе јединице доноси одлуку о избору пројеката 
или програма који се финансирају из средстава буџета Гра-
да Београда и висини средстава по одобреном пројекту или 
програму.

Члан 13.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за ре-

ализацију конкреног пројекта или програма могу се кори-
стити искључиво за реализацију тог пројекта или програ-
ма, у складу са уговором који се закључује између надлежне 
организационе јединице која конкурс спроводи и носиоца 
пројекта или програма (у даљем тексту: уговор). Уговором 
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговор-
них страна, а нарочито: назив одобреног пројекта или про-
грама, време реализације пројекта или програма, висина 
додељених средстава, начин праћења реализације пројекта, 
висина додељених средстава, начин праћења реализације 
пројекта или програма; обавезе носиоца пројекта или про-
грама у погледу реализације и подношења извештаја о реа-
лизацији пројекта или програма.

Одобрени пројекат или програм, са свим правилима, са-
ставни је део уговора.

Члан 14.
Надлежна организациона јединица која расписује кон-

курс на званичној интернет презентацији Града Београда 
и ставља на увид јавности списак одобрених пројеката или 
програма, у року од 15 дана од дана доношења Закључка 
градоначелника Града Београда о одобравању финансијских 
средстава, на основу одлуке о избору пројекта или програ-
ма из члана 11. ове одлуке.

Члан 15.
Носилац одобреног пројекта или програма дужан је да 

по завршетку пројекта или програма достави завршни из-
вештај о реализацији пројекта или програма и утрошку 
средстава у року од 15 дана од његовог завршетка као и ис-
тека периодичних рокова, уколико су такви рокови предви-
ђени уговором.



31. јануар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 4 – 5

Завршни извештај о реализацији пројекта или програма 
и утрошку средстава садржи табеларни приказ утрошених 
средстава за реализацију пројеката или програма и нара-
тивно образложење утрошених средстава за реализацију 
пројекта или програма.

Подаци о реализацији одобрених пројеката и програма об-
јављују се на званичној интернет презентацији Града Београда, 
у року од три дана од дана достављања завршног извештаја о 
реализацији пројекта или програма и утрошку средстава.

Члан 16.
Надлежна организациона јединица прати спровођење и 

реализацију одобрених пројеката или програма на основу 
достављених извештаја и непосредног увида у реализацију 
одобреног пројекта или програма, као и непосредним кон-
тактом са корисницима одобрених пројеката или програма.

Носилац пројекта или програма дужан је да у току реа-
лизације омогући надлежној организационој јединици која 
расписује конкурс праћење спровођења пројекта или про-
грама, присуство при реализацији активности, као и увид у 
целокупну документацију.

Носилац пројекта дужан је да благовремено обавести 
надлежну организациону јединицу која спроводи конкурс 
о времену и месту реализације активности на пројекту или 
програму.

Надлежна организациона јединица која расписује кон-
курс обезбеђује услове за праћење, сповођења и реализаци-
ју одобрених пројеката или програма.

Члан 17.
На поједина питања која нису уређена овом одлуком 

сходно ће се примењивати одредбе Закона о удружењи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11– др. закони 
и 44/18 – др. закон) и Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за финансира-
ње програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, број 16/18). 

Члан 18.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 4-18/22-С, 31. јануара 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу члана 13. став 1. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ 

И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
Члан 1. 

У Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 23/05, 2/11, 29/14, 19/17, 
74/19), члан 54. став 4. мења се и гласи:

,,У случајевима из става 1. тачка 5. овог члана, процена 
се врши на основу норматива потрошње воде које својим 
актом утврђује комунално предузеће.”

Члан 2. 
У члану 56. став 2. после речи ,,тачка,, додају се речи: ,,5. и”,.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-17/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу члан 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20, 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОЈВОЂАНСКЕ, СУРЧИНСКЕ И ДУ-
ШАНА ВУКАСОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 

БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасови-
ћа, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор уз Војвођанску улицу, између Сурчинске, Улице 
Душана Вукасовића и лесног одсека (граница подручја за 
непосредну примену правила грађења План генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист 
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21)), са ве-
зама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, одно-
сно планиране мреже, површине око 5,7 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седи-

шта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21), према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама планираним за повр-
шине остале намене: остале зелене површине (заштитни зе-
лени појас) и површине за мешовите градске центре – зона 
М5 – мешовити градски центри у зони средње спратности.

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и јавне зелене површине – заштитни зелени појас.
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Члан 4.
Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и 

грађења у складу са планским основом, могућностима 
предметног простора и другим условљеностима уз утврђи-
вање мера и начина заштите животне средине.

Члан 5.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и ка-
тастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за ка-
тастарску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20, 52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се обу-
хватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда плана детаљне регулације поверава се предузе-
ћу „Далмак” д.о.о. из Београда, Ратних вијних инвалида 21, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-

ће „Блок план” д.о.о. из Београда, Војвођанска 110.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа 

се изради стратешке процене утицаја на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 

135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације донео је заменик начелника Градске управе – секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, под 
IX-03 бр. 350.14-29/21 од 23. новембра 2021. године.

Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општи-
не Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-2/22-С, 31. јануара 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 20. и 21. Закона о задужби-
нама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, 
број 59/89), чл. 2, 3, 10, 11, 17. и 71. Закона о задужбинама 
и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10, 99/11 – 
др. закон и 44/18 – др. закон), члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 81/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19, 111/21 – др. закон) 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 ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

„ФОНДАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ БЕОГРАДА”

Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Фондације за децу и младе Бео-

града” („Службени лист Града Београда”, број 94/21) назив 
се мења и гласи: „Одлука о оснивању „Фондације за децу и 
младе Београда ,Гнездо’”.

Члан 2.
У чл. 1. и 2. речи: „Фондација за децу и младе Београда” 

у одређеном падежу замењују се речима „Фондација за децу 
и младе Београда ,Гнездо’” у одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 4. став 1. после алинеје 7. додају се алинеје 8, 9. и 

10. које гласе:
„– предузимања активности којима се на посредан на-

чин обезбеђују различити видови хуманитарне помоћи 
деци, младима и члановима њихових породица, као и ста-
ратељима
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– предузимања активности којима се на посредан начин 
обезбеђују различити видови хуманитарне помоћи деци, 
младима, њиховим породицама и другим лицима која не-
мају пребивалише или боравиште на територији града Бео-
града, ако се нађу у стању социјалне и економске потребе 
која неодложно захтева пружање помоћи ради ублажавања 
социјалне и економске угрожености

– предузимања свих других активности којима се на по-
средан начин обезбеђује остваривање хуманитарних и дру-
гих друштвено-корисних циљева.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 5-14/22-С, 31. јануара 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – испр. др. закона), члана 
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 32. став 1. тачка 7. 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, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19, 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 8. 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 ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛ-
ТУРЕ – ГВАРНЕРИЈУС ЦЕНТАР ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ 
ЈОВАНА КОЛУНЏИЈЕ БЕОГРАД, УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта уста-

нове културе – Гварнеријус Центар лепих уметности Јована 
Колунџије Београд, установа културе од националног знача-
ја, у складу са уговором о преносу оснивачких права Г број 
401.1-8617 од 14. децембра 2021. године. 

Установа је уписана у судски регистар Привредног суда 
у Београду, регистарски уложак број 5-1486-00. 

Промена оснивачког акта врши се због промене послов-
ног имена установе и усклађивања са Законом о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20, 
47/21 и 78/21).

Уписом у судски регистар ове одлуке врши се промена 
пословног имена установе културе Гварнеријус Центар ле-
пих уметности Јована Колунџије Београд, установа културе 
од националног значаја, у пословно име Установа културе 
Гварнеријус.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 2.
Установа културе послује под пословним именом Уста-

нова културе Гварнеријус (у даљем тексту: установа).

Члан 3.
Седиште установе је у Београду, Џорџа Вашингтона 12.
Установа не може променити пословно име и седиште 

без претходне сагласности оснивача.

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 4.
Оснивач установе је Град Београд, Драгослава Јованови-

ћа 2, матични број 1756800 (у даљем тексту: оснивач).

ДЕЛАТНОСТ

Члан 5.
Установа обавља делатност културе од значаја за Град 

Београд, односно послове којима се обезбеђује остваривање 
права грађана и задовољење њихових потреба, као и оства-
ривање другог законом утврђеног интереса у области кул-
туре.

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.

Установа обавља делатност која се разврстава према је-
динственој класификацији делатности у област – ствара-
лачке, уметничке и забавне делатности.

Претежна делатност установе је 90.04 – рад уметничких 
установа.

Установа не може променити претежну делатност без 
претходне сагласности оснивача.

Члан 6.
Поред делатности из члана 5. ове одлуке, установа може 

обављати и друге делатности утврђене статутом, уз пред-
ходну сагласност оснивача. 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕ-
МА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Установа је дужна да организује свој рад и пословање на 

начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности установе под 

условима и на начин уређен законом и прописима донетим 
на основу закона;

– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који 
служе за обављање делатности установе;

– развој и унапређење квалитета обављања делатности, 
као и унапређење организације и ефикасности рада.

Установа је дужна да обавља делатност у складу са зако-
ном, овом одлуком и статутом установе.

Члан 8.
Оснивач има право:
– да директору и управном одбору установе предлаже 

мере у циљу остваривања делатности установе;
– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подно-

шење и других извештаја о раду и пословању установе;
– да, у складу са законом, предузима мере којима се 

обезбеђују услови за обављање делатности установе.
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Члан 9.
Установа је дужана да:
– у остваривању делатности поступа по предлозима 

оснивача;
– оснивачу подноси годишњи извештај о раду и оства-

ривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду 
и пословању;

– на Статут и акт о организацији и систематизацији по-
слова установе прибави сагласност оснивача;

– за промену седишта и пословног имена тражи прет-
ходну сагласност оснивача;

– за промену делатности тражи претходну сагласност 
оснивача;

– на годишњи програм рада установе и финансијски 
план за наредну годину са пројекцијама за наредне две го-
дине прибави сагласност оснивача.

Члан 10.
Оснивач је дужан да:
 – установи обезбеди материјалне и друге услове за не-

сметано обављање делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење обављања делатности.

Члан 11.
Средства за обављање делатности установе обезбеђују се: 
– из буџета оснивача;
– из прихода од делатности за коју је установа регистро-

вана и
– из других извора у складу са законом.

Члан 12.
Установа има својство правног лица са правима, обаве-

зама и одговорностима која му припадају на основу закона 
и оснивачког акта.

Установа самостално иступа у правном промету у своје 
име и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим сред-
ствима са којима располаже (потпуна одговорност).

ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 13.
Органи установе су:
– директор;
– Управни одбор и
– Надзорни одбор.

Члан 14.
Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, у складу са зако-
ном, на период од четири године, уз могућност поновног 
именовања.

Кандидат за директора установе мора 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. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације.

Јавни конкурс из става 2. овог члана, расписује и спро-
води управни одбор установе, уз претходну сагласност 
оснивача.

Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одго-
воран је оснивачу.

Члан 15. 
Оснивач може именовати вршиоца дужности директо-

ра установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека ман-
дата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора мора имати високо обра-
зовање и најмање пет година радног искуства у култури и 
мора испуњавати остале услове за избор кандидата за ди-
ректора установе утврђене статутом установе.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функ-
цију најдуже једну годину.

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

Члан 16. 
Директор установе:
– организује и руководи радом установе;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друга општа акта у складу са законом и статутом установе;
– извршава одлуке управног одбора установе;
– заступа установу;
– стара се о законитости рада установе;
– одговоран је за спровођење програма рада установе;
– одговоран је за материјално-финансијско пословање 

установе;
– врши друге послове утврђене законом и статутом 

установе.
Члан 17.

Дужност директора установе престаје истеком мандата 
и разрешењем.

Оснивач установе разрешиће директора пре истека ман-
дата:

– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету установи или тако занемарује или 
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу 
настати веће сметње у раду установе;

– ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
ректора, односно ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора установе;

– из других разлога утврђених законом или статутом 
установе.

Члан 18.
Установом управља управни одбор.
Управни одбор установе има председника и четири члана.
Председника и чланове управног одбора именује и раз-

решава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познава-
лаца културне делатности.

Један члан управног одбора именује се из реда запосле-
них у установи, на предлог репрезентативног синдиката 
установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, 
на предлог већине запослених.

Члан управног одбора из реда запослених мора да буде 
из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Председник и чланови управног одбора установе име-
нују се на период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута.
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У случају спречености председника управног одбора, 
седницу управног одбора може заказати и њој председава-
ти, најстарији члан управног одбора.

Председнику и члановима управног одбора може при-
падати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача.

Члан 19.
Оснивач може, до именовања председника и чланова 

управног одбора установе, да именује вршиоце дужности 
председника и чланова управног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председ-
ника и члана управног одбора установе и у случају када 
председнику, односно члану управног одбора престане ду-
жност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана управ-
ног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 20.
Управни одбор установе:
– доноси статут;
– доноси друге опште акте установе, предвиђене зако-

ном и статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању установе;
– доноси програм рада установе, на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу са зако-

ном;
– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
– закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, односно до њего-
вог разрешења, а када је за директора именовано лице које 
је већ запослено у истој установи културе на неодређено 
време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом 
о раду;

– одлучује о другим питањима утврђеним законом и 
статутом.

Члан 21.
 Дужност члана управног одбора установе престаје исте-

ком 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 22.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава оснивач.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запо-

слених у установи, на предлог репрезентативног синдиката 
установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, 
на предлог већине запослених. 

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе именују се на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута. 

За члана надзорног одбора не може бити именовано 
лице које је члан управног одбора установе.

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.

Члан 23.
Оснивач може до именовања председника и чланова 

надзорног одбора установе да именује вршиоце дужности 
председника и чланова надзорног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председ-
ника и члана надзорног одбора установе и у случају када 
председнику, односно члану надзорног одбора престане ду-
жност пре истека мандата.

Члан 24.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси 

извештај о свом раду оснивачу.
Члан 25.

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 обављање 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 26.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року шест ме-
сеци од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 27.
До именовања директора установе, у складу са одредба-

ма ове одлуке, послове и овлашћења директора врши врши-
лац дужности директора установе.

Члан 28.
Скупштина Града Београда именоваће управни одбор и 

надзорни одбор, у складу са одредбама ове одлуке, у року од 
90 дана од доношења ове одлуке.

Члан 29. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-19/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), 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, 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 8а. 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈА-

ЦЕ''

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена пословног имена Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд тако да гласи: 

Јавно комунално предузеће „Београдске пијаце”, Београд. 

Члан 2.
 У називу Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” („Службени лист Града 

Београда”, бр. 57/16 и 93/20) речи: „Градске пијаце” замењују се речима: „Београдске пијаце”.

Члан 3.
У члану 2. Одлуке речи: „Градске пијаце” замењају се речима: „Београдске пијаце”.

Члан 4.
У члану 3. ставу 1. Одлуке речи: „Градске пијаце” замењују се речима: „Београдске пијаце”.
У члану 3. ставу 2. Одлуке речи: „Градске пијаце” замењују се речима: „Београдске пијаце”.

Члан 5.
Предузеће је дужно да усклади своје пословање са одредбама ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на сна-

гу ове одлуке.

Члан 6.
Предузеће је дужно да усклади статут предузећа са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 

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

Скупштина Града Београда
Број 3-22/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 29/07, 83/14, 101/16, 37/19 и 111/21– др. за-
кон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени 
гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС, „Службеном листу Града 
Београда”, бр. 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

БЕОГРАД „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”, БЕОГРАД

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

ног предузећа „Инфостан технологије”, Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, број 57/16, 119/18 и 1/19) члан 4. 
мења се и гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност обједињене об-
раде и наплате комуналних услуга и комуналну делатност 

обезбеђивања услова за развој, управљање и одржавање 
сервиса за дигитално пужање услуга у области комуналних 
делатности и осталих послова из надлежности Града Бео-
града „Београд паметан град – Belgrade smart city.

Претежна делатност предузећа је: 63.11 – Обрада пода-
така, хостинг и сл.

Комуналне делатности из става 1. овог члана предузе-
ће обавља као делатности од општег интереса, на подручју 
градских општина одређених актима града и носилац је ис-
кључивог права за обављање тих делатности.

Предузеће може, у складу са расположивим ресурсима, 
комерцијално обављати делатности из става 1. овог члана, 
а да то не утиче на обим, квалитет, доступност и контину-
итет обављања комуналних делатности за коју је основано.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која 
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за обавља-
ње поверене комуналне делатности.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади статут предузећа са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана одана доношења ове 
одлуке.
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Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-23/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. 
јануара 2022. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС 
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 77, а у 
вези са чланом 78. Закона о приватизацији („Службени гла-
сник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично ту-
мачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС, 
83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), члана 2а, члана 67. став 4. тачка 
3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. 
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутен-
тично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 
144/20 и 96/21), члана 35. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. из-
носи, 95/15 – усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађе-
ни дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. 
износи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 
86/19 – усклађени дин. износи, 126/20 – усклађени дин. из-
носи, 99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др. закон), 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023 – 8981/2021-1 
од 30. септембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУ-
ПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КА-
ПИТАЛУ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМ-
БИНАТ „YUMCO” АД ВРАЊЕ, НАСТАЛИХ НАКОН 30. 
ЈУНА 2020. ГОДИНЕ ДО ДАНА 26. МАЈА 2021. ГОДИНЕ, 
СА ПРИПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО 30. СЕПТЕМБРА 

2021. ГОДИНЕ

Члан 1.
Потраживања Града Београда по основу неизмирених 

изворних и уступљених јавних прихода од стране ХОЛ-
ДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” 
АД Врање, МБ: 07105720, ПИБ: 100404127, насталих након 
30. јуна 2020. године до дана 26. маја 2021. године, са припа-
дајућом каматом до 30. септембра 2021. године, у укупном 
износу од 1.822.309,99 динара, конвертују се у трајни улог 
у капиталу ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИ-
НАТ „YUMCO” АД Врање.

Потраживања Града Београда, настала по основу неи-
змирених јавних прихода ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПА-
МУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” АД Врање из става 1. овог 
члана, чине:

1) изворни јавни приходи у укупном износу од 
1.782.602,02 динара:

– порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 
у износу од 1.318.608,42 динара;

– комунална такса за коришћење рекламних паноа у из-
носу од 2.298,13 динара;

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 301.394,63 динара;

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 144.364,94 динара;

– увећање пореског дуга у поступку принудне наплате у 
износу од 15.935,90 динара.

2) уступљени јавни приходи у укупном износу од 
39.707,97 динара:

– порез на зараде у износу од 39.707,97 динара.

Члан 2.
Конверзија потраживања Града Београда, насталих на-

кон 30. јуна 2020. године до дана 26. маја 2021. године, са 
припадајућом каматом до 30. септембра 2021. године, у 
трајни улог у капиталу ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧ-
НИ КОМБИНАТ „YUMCO” АД Врање, по основу неизми-
рених изворних и уступљених јавних прихода, спровешће 
се као мера реализације усвојеног и правноснажног уна-
пред припремљеног плана реорганизације привредног 
друштва, након закљученог уговора о конверзији потра-
живања између Града Београда и ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ 
ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” АД Врање, у складу са 
овом одлуком и Одлуком о конверзији потраживања Града 
Београда по основу неизмирених изворних и уступљених 
јавних прихода у трајни улог у капиталу ХОЛДИНГ КОМ-
ПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” АД Врање, 
Број 4-601/21-С, коју је Скупштина Града Београда усвојила 
на седници одржаној 25. октобра 2021. године, а која је об-
јављена у „Службеном листу Града Београда”, број 96/21 од 
26. октобра 2021. године, као и уписа акција Града Београда 
у Централном регистру хартија од вредности.

Упис акција Града Београда у Централном регистру хар-
тија од вредности извршиће се у висини укупног потражи-
вања из члана 1. ове одлуке и Одлуке о конверзији потра-
живања Града Београда по основу неизмирених изворних и 
уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу ХОЛ-
ДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” 
АД Врање, број 4-601/21-С од 25. октобра 2021. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 4-4/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), члана 67. став 4. тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. 
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично 
тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 и 96/21), члана 146. став 1. тачка 3) Закона о привредним дру-
штвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и Закључка Владе 
Републике Србије 05 број 413-7875/2021 од 26. августа 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО ШИК” ДОО КУРШУМЛИЈА, СА 
СТАЊЕМ НА ДАН 26. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО ДАНА 26. АВГУСТА 2021. 

ГОДИНЕ

Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода Привредног друштва 

„СИМПО ШИК” д.о.о. Куршумлија, МБ: 20609613, ПИБ: 106474977, у укупном износу од 673.235,08 динара, са стањем на 
дан 26. августа 2021. године, са припадајућом каматом до дана 26. августа 2021. године, конвертују се у трајни улог Града 
Београда у капиталу Привредног друштва „СИМПО ШИК” ДОО Куршумлија, и то: 

– Порез на зараде у износу од 673.235,08 динара. 

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-5/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. 
јануара 2022. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) 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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА АДМИРАЛА ГЕПРАТА, КНЕЗА МИЛО-
ША, БАЛКАНСКЕ И НЕМАЊИНЕ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА САВСКИ ВЕНАЦ

I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А) ОПШТИ ДЕО

1. Полазне основе

Изради измена и допуна Плана детаљне регулације за 
део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, 
Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац (у 
даљем тексту: измене и допуне плана), приступило се на 
основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације за део блока између Улица Адмирала Гепрата, Кне-
за Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Сав-
ски венац („Службени лист Града Београда”, број 103/21) а 
на иницијативу Министарства финансија Републике Србије 
упућене Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 

под бројем 360-00-78/10/21 од 19. октобра 2021. године.
Измене и допуне плана односе се на измену и допуну 

текстуалног и графичког дела Плана детаљне регулације 
за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Мило-
ша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, број 154/20) (у даљем тек-
сту: важећи план) у складу са чланом 48. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 
– Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21).

Циљ израде измена и допуна плана је редефинисање 
грађевинских линија и текстуалног дела важећег плана – 
правила грађења и уређења за зону Ј11 – комплекс посебне 
намене, како би се омогућила реконструкција и доградња 
постојећег објекта на катастарској парцели 806/7 КО Сав-
ски венац. Овом изменом створиће се услови за реновира-
ње објекта у складу са савременим тенденцијама и важећом 
законском регулативом, пре свега Законом о заштити од 
пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 
87/18 – др. закони) и Законом о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, 
број 40/21) и осталим законским и подзаконским акатима 
који уређују ову област и омогућити коришћење објекта за 
потребе Министарства финансија Републике Србије.

Граница измена и допуна плана обухвата део територије 
КО Савски венац, дефинисана до регулације Улицe балкан-
ске као и до границе катастарских парцела 806/1, 806/4, 806/9, 
806/12, све КО Савски венац. Површина обухваћена планом 
износи око 0,21 ha. У оквиру границе измена и допуна плана 
налазе се целе катастарске парцеле, 806/6 и 806/7, КО Савски 
венац, као и део к.п. 806/8, КО Савски венац. 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
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парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви ка-
тастарских парцела из графичког прилога бр. 1д „Катастар-
ско-топографски план са границом плана”, Р 1:500.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), секретар Секретаријата за урбанизам и гра-
ђевинске послове донео је Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину измена и 
допуна Плана детаљне регулације за део блока између Ули-
ца Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Нема-
њине, Градска општина Савски венац, под бројем IX-03 бр. 
350.14-27/21 од 1. новембра 2021. године, које је објављено у 
„Службеном листу Града Београда”, број 103/21.

2. Правни и плански основ

Правни основ за израду и доношење измена и допуна 
плана садржан је у одредбама:

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Слу-
жбени гласник РС”, број 32/19), 

– Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације за део блока између Улица Адмирала Гепрата, Кнеза 
Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски 
венац („Службени лист Града Београда”, број 103/21).

Плански основ за израду измена и допуна плана пред-
ставља:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (цели-
нe I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17 и 72/21) (у даљем тексту: ПГР Београда).

– План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19) (у 
даљем тексту: ПГР СЗП Београда). 

Према ПГР Београда предметна локација се налази у по-
вршинама намењеним за:

Површине јавне намене:
површине за објекте и комплексе јавних служби
Према ПГР СЗП Београда, у обухвату плана нису плани-

ране зелене површине.

3. Општа правила уређења и грађења 

3.1. Заштита и унапређење животне средине

Овим изменама и допунама текст основног плана допу-
њује се следећим мерама и условима:

Приликом уклањања постојећих резервоара за мазут на-
рочито обезбедити:

– претходно уклањање евентуално заосталог енергента 
из резервоара и припадајућих инсталација, како би се спре-
чило разливање/цурење истог;

– одговарајући начин управљања/поступања са изва-
ђеним резервоарима и инсталацијама у складу са Законом 
о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 14/16, и 95/18 – др. закон) и прописима донетим на 
основу овог закона, посебним токовима отпада и др.;

– отпадни материјал, који настане у току извођења ра-
дова на уклањању резервоара и припадајућих инсталација, 
сакупити, разврстати и привремено складиштити у складу 
са извршеном класификацијом на одговарајућим одвојеним 

местима предвиђеним за ову намену, искључиво у оквиру 
градилишта;

– извештај о испитивању насталог отпада којим се на 
градилишту управља, у складу са Законом о управљању от-
падом и Правилником о категоријама, испитивању и класи-
фикацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19, 
и 39/21);

– водити евиденцију о врсти, класификацији и количи-
ни отпада који настаје приликом извођења радова на укла-
њању као и предаји насталог отпада, у складу са Правилни-
ком о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о 
отпаду и са упутством за његово попуњавање („Службени 
гласник РС”, бр. 7/20, и 79/21);

– наведени отпад се може предати искључиво лицу које 
има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт 
до постројења које има дозволу за управљање овом врстом 
отпада (третман, односно складиштење, поновно искори-
шћење, одлагање);

– попуњавање документа о кретању отпада за сваку 
предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о 
обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13) и Пра-
вилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, 
обрасцу претходног обавештавања, начину његовог доста-
вљања и упутству за њихово попуњавање („Службени гла-
сник РС”, број 17/17); комплетно попуњен документ о крета-
њу неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува 
Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом;

– применити мере заштите за превенцију и отклањање 
последица у случају удесних ситуација у току извођења ра-
дова (опрема за гашење пожара, адсорбенти за сакупљање 
изливних и просутих материја и др).

Након демонтаже и уклањања постојећих резервоара за 
мазут, извршити:

– испитивање загађености земљишта на предметној ло-
кацији;

– санацију, односно ремедијацију предметне локације, 
у складу са одредбама Закона о заштити животне среди-
не („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 
–Уставни суд, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), и Закона о 
заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15), а 
на основу пројекта санације и ремедијације који је урађен у 
складу са одредбама Правилника о садржини пројекта ре-
медијације и рекултивације („Службени гласник РС”, број 
35/19), на који је прибављена сагласност надлежног Мини-
старства, у случају да се испитивањем загађености земљи-
шта утврди његова контаминираност.

(Услови: Секретаријат за заштиту животне средине, 
V-04 бр. 501.2-315/2021 од 25. новембра 2021. године) 

3.2. Заштита од елементарних и других већих непогода и 
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

Овим изменама и допунама у тексту основног плана 
мења се у целости текст поглавља „Урбанистичке мере за-
штите од пожара” тако да гласи:

– Урбанистичке мере заштите од пожара
У току пројектовања и извођења радова на реконструк-

цији објекта применити мере заштите од пожара у складу 
са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гла-
сник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и правилницима и стан-
дардима који ближе регулишу изградњу објеката.

Објекту мора бити обезбеђен приступни пут за ватрога-
сна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватро-
гасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожа-
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ра („Службени лист СРЈ”, број 8/95) и уз примену одредби 
Правилника о техничким нормативима за заштиту висо-
ких објеката од пожара, („Службени гласник РС”, бр. 23/15, 
67/17 и 103/18).

Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољ-
не количине воде за гашење пожара (иницијално гашење), 
како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које 
користе воду за гашење пожара. 

Стога, објекат мора имати одговарајућу хидрантску мре-
жу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и 
пројектује према Правилнику о техничким нормативима 
за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Слу-
жбени гласник РС”, број 3/18).

Такође, предвидети остале инсталације и системе за-
штите у складу са важећим законским и техничким пропи-
сима за категорију објеката планираних за изградњу:

– објекат мора бити реализован и у складу са Правилни-
ком о техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката 
од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/96);

– објекат мора бити реализован у складу са Правилником 
о техничким нормативима за системе за одвођење дима и то-
плоте насталих у пожару („Службени лист СФРЈ”, број 45/85);

– применити одредбе Правилника о техничким норма-
тивима за пројектовање и извођење завршних радова у гра-
ђевинарству („Службени лист СФРЈ”, број 21/90). 

– Применити одредбе Правилника о техничким нормати-
вима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката 
и објеката јавне намене („Службени гласник РС”, број 22/19).

У даљем поступку издавања локацијских услова за про-
јектовање и прикључење, у поступку израде идејног реше-
ња за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са 
аспекта мера заштите од пожара и експлозија од стане на-
длежног органа Министарства, на основу којих ће се сагле-
дати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и 
др., у складу са Уредбом о локацијским условима („Службе-
ни гласник РС”, број 115/20).

(Услови: МУП – Управе за ванредне ситуације у Београ-
ду, бр. 217-707/2021-09/8 од 24. новембра 2021. године) 

4. Површине за објекте и комплексе јавних служби – ком-
плекс посебне намене (Ј11)

Овим изменама и допунама у тексту основног плана 
мења се у целости поглавље „4.1 Комплекс посебне намене 
(Ј11)” тако да гласи:

4.1. Комплекс посебне намене (Ј11)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

грађевинска парцела – Ј11

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– овим планом планирана је грађевинска парцела Ј11, 
оријентационе површине 2123 m²;
– тачна површина утврдиће се након формирања грађевин-
ске парцеле;
– није дозвољена парцелација планиране грађевинске 
парцеле.

број објеката

– задржава се један објекат на парцели;
– објекат је по типологији слободностојећи;
– није дозвољена изградња помоћних објеката, осим ин-
фраструктурних објеката.

положај објекта на 
парцели

– дозвољена је доградња објекта у оквиру зоне грађења, која 
је дефинисана грађевинским линијама, а како је приказано 
на графичком прилогу бр. 3 „Регулационо нивелациони 
план са аналитичко геодетским елементима за обележава-
ње”, Р 1:500;
– није обавезно постављање објекта или делова објекта 
на грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан 
грађевинском линијом.

индекс заузетости 
парцеле

– максимални индекс заузетости на грађевинској парцели 
је 60%.

висина објекта – задржава се постојећа висина венца.
кота пода приземља – задржава се постојећа кота приземља објекта.

правила и услови за 
интервенције на по-
стојећим објектима

– дозвољена је реконструкција, доградња, адаптација, сана-
ција, инвестиционо и текуће одржавање објекта;
– у случају када се грађевинска линија покплапа са регу-
лационом линијом према јавној саобраћајној површини 
дозвољени су препусти ван регулационе линије (еркери, 
терасе, надстрешнице и други конструктивни елементи) 
максимално 2,0 m од грађевинске, односно регулационе 
линије. Препусти на фасади се могу постављати на висини 
минимално 4,0 m од коте приступне саобраћајнице.

услови за слободне и 
зелене површине

– минимални проценат зелених и слободних површина на 
грађевинској парцели је 40%;
– у даљим фазама реализације локације (приликом приба-
вљања локацијских услова) обавезно обавити сарадњу са 
ЈКП „Зеленило – Београд”.

саобраћајни приступ 
и решење паркирања

– колски приступ је из Балканске улице;
– паркирање решити на припадајућој парцели у складу са 
просторним могућностима;
– у даљим фазама реализације локације (приликом приба-
вљања локацијских услова) обавезно обавити сарадњу са 
Секретаријатом за саобраћај.

заштита културног 
наслеђа

– мере заштите и други радови у оквиру границе култур-
ног добра односно његове заштићене околине, могу се 
изводити само под условима и на начин утврђен Законом 
о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 
52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон);
– обавезна је сарадња и прибављање Услова Завода за 
заштиту споменика културе Града Београда, током израде 
Идејног решења.

архитектонско обли-
ковање

– приликом реконструкције, доградње, адаптације и сана-
ције постојећег објекта применити савремене материјале 
природних карактеристика, сведеног колорита и геометриј-
ске структуре и успоставити везу за постојећом материја-
лизацијом објеката у окружењу.
– очувати репрезентативност простора и постојеће визуре 
ка вредним објектима у непосредном окружењу и парков-
ској површини.

услови за ограђивање 
парцеле

– дозвољено је ограђивање у складу са потребама кори-
сника.

минимални степен 
опремљености кому-
налном инфраструк-
туром 

– објекат мора имати прикључак на водоводну и канали-
зациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону 
мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор 
грејања.

посебни услови
– обавезна је примена мера и услова заштите животне 
средине утврђених за потребе уклањања постојећих 
резервоара.

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овим изменама и допунама плана, мења се и допуњује 

текстуални и графички део важећег Плана детаљне регу-
лације за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза 
Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски 
венац („Службени лист Града Београда”, број 154/20) и то:

– текстуални део:
– поглавље: 2.1.3. Заштита и унапређење животне среди-

не допуњује се текстом ових Измена и допуна плана;
– у поглављу: 2.1.4. Заштита од елементарних и других 

већих непогода и просторно-плански услови од интереса 
за одбрану земље, тачка: „Урбанистичке мере заштите од 
пожара” мења се у целости текстом ових измена и допуна 
плана;

– поглавље: 3.4.2. Комплекс посебне намене – Ј11 мења 
се у целости текстом ових Измена и допуна плана;

– графички део плана мења се у обухвату ових измена и 
допуна плана и то:

– регулационо–нивелацони план са аналитичко-геодет-
ским елементима за обележавање;

– водоводна и канализациона мрежа и објекти;
– електроенергетска и телекомуникациона мрежа и 

објекти;
– топловодна мрежа и објекти;
– синхрон-план.
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Саставни део овог плана су и:

II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

1. Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележа-
вање Р 1:500 

2. Водоводна и канализациона мрежа и објекти Р 1:500 
3. Електроенергетска и телекомуникациона 

мрежа и објекти Р 1:500 
4. Топловодна мрежа и објекти Р 1:500 
5. Синхрон-план Р 1:500 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Регистрација предузећа
2. Лиценца и изјава одговорног урбанисте
3. Одлука о приступању изради плана
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађе-

винске послове
5. Извештај о јавном увиду
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја 

на животну средину
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради 

плана

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1д. Катастарско-топографски план са границом 
плана Р 1:500

2д. Катастар водова и подземних инсталација са 
границом плана Р 1:500

Ове измене и допуне плана ступају на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-1/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 12. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), 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) и члана 27. 
Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – 
Гварнеријус – Центар лепих уметности Јована Колунџије 
Београд, Установа културе од националног значаја („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 4/22), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГВАРНЕРИЈУС

1. Именује се Миљана Колунџија, професор арапског 
језика и књижевности, за вршиоца дужности директора 
Установе културе Гварнеријус, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-20/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић”, Лазаревац, Степојевац, Ули-
ца 7. октобра број 219, представник запослених Мирјана 
Павловић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-32/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Старина Новак”, Београд, Кнез Данилова 
33–37, представник родитеља, на лични захтев, Андријана 
Ђорђевић Петровић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-34/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 
Јанковића Доце 34, представник јединице локалне самоу-
праве Бранислав Бибић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-36/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Нови Београд”, Нови Београд, Народних 
хероја 12, представник родитеља Ненад Лабус. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-37/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Драгојло Дудић”, Београд, Булевар краља 
Александра 525, представници јединице локалне самоуправе:

– Богдан Бановић и
– Слађана Радојичић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-39/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Зага Маливук”, Београд, Грге Андријанови-
ћа 18, представник запослених Биљана Косорић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-41/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 запослених Миле Стојичић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-43/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних 
хероја 12, представник запослених Сузана Раичевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-45/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 ТЕХНИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД 

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе „Дрво арт”, Београд, Цара Душана 23, пред-
ставник запослених Милка Глумац.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-47/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Трго-

вачке школе, Београд, Хиландарска 1, представник родите-
ља Саша Живадиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-49/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 ПЕТЕ БЕО-
ГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Пете 
београдске гимназије, Београд, Илије Гарашанина 24, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Јосип Ишек.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-51/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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”, ЛАЗАРЕВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Лазаревац, Степојевац, 7. октобра 219, пред-
ставник запослених Марија Маринковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-33/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле школе „Старина Новак”, Београд, Кнез Данилова 33–37, 
представник родитеља Јелена Симончић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-35/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јану-
ара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Нови Београд”, Нови Београд, Народних хероја 12, 
представник родитеља Златија Ивановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-38/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Драгојло Дудић”, Београд, Булевар краља Александра 
број 525, представници јединице локалне самоуправе:

– Дејан Пантић и

– Марија Јанићијевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-40/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића 18, представ-
ник запослених Ратко Петровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-42/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 запослених Нада Гајић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-44/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хероја 12, представ-
ник запослених Александра Васиљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-46/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД 

I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе „Дрво арт”, Београд, Цара Душана 23, представник запослених 
Невена Влајнић Лакић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-48/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 ТРГО-
ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Трговачке шко-
ле, Београд, Хиландарска 1, представник родитеља Марина 
Анастасовски.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-50/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. ја-
нуара 2022. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 ПЕТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Пете београдске 
гимназије, Београд, Илије Гарашанина 24, представник је-
динице локалне самоуправе Милан Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-52/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, на основу члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ЗА КЉУЧА К

1. Усваја се Информација о потреби уклањања плутајућих предмета и наплавина око плутајућих објеката и отпадних 
вода са плутајућих објеката на територији града Београда.

2. Задужују се Јавно водопривредно предузеће „Београдводе” и Секретаријат за привреду, као јавно тело, да предузму 
све радње и активности предвиђене Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама у циљу реализације тачке 1. 
овог закључка.

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-10/22-С, 31. јануара 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градоначелник града Београда, 31. јануара 2022. године, на основу чл. 189.став 1. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20), чл. 4, 5, 11, 
12, 13. и 14. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 
установама („Службени гласник РС”, број 87/21) и члана 52. тачка 10. 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), 
донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗО-
ВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

I.
У Решењу о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је осни-

вач Град Београд за 2022. годину број 6-9141/21-Г-01 од 24. децембра 2021. године ( „Службени лист Града Београда”, број 
125/21 од 24. децембра 2021. године).

У члану III после става 3. додаје се став 4. и гласи:
„Кориснику услуга који, у складу са правилником којим се уређује остваривање исхране деце у предшколској установи, 

обезбеђује храну за своје дете током његовог похађања програма припреме за школу у трајању од 11 часова, умањује се из-
нос утврђен ставом 3. овог члана и износи 3.123 динара месечно по детету”.

II.
Ово решење објавити у „Службеном листу града „Београда”, а примењиваће се од 1. фебруара 2022. године.

Градоначелник града Београда
Број 6-838/22-Г – 31. јануар 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Да ли у корену сваког конзервативизма почива 
либертаријанизам или се либертаријанизам 
у фундаменталном смислу мора свести на 
конзервативизам? Да ли је право располагања 
собом, својим телом и приватном својином 
апсолутно право које сваки цивилизовани поредак 
мора да штити? Постоје ли други обзири – попут 
заједништва, традиције, религије – који надилазе 
скучену перспективу модерног човека? Укратко, 
да ли је слобода теоријски старија од поретка, или 
само конкретно реализовани поредак, са својим 
вредностима, институцијама и хијерархијама, може 
бити основ њене материјализације, њеног остварења? 
Најзад, како се различити одговори на ова питања могу 
одразити на проблеме попут имиграције, екологије, 
мултикултурализма, родне равноправности, слабљења 
суверенитета националних држава?

У овој књизи о томе говоре најистакнутији 
представници конзервативне и либертаријанске 
интелектуалне традиције.

Аутори текстова:

Ајн Ранд, Александар Гауланд, Ален де Беноа, Андре Ф. Лихтшлаг, Армин Молер, Бери Голдвотер, Дирдри Ненсен Маклоски, 
Ханс Херман Хопе, Еберхард Штрауб, Едвард Фејзер, Ентони Данијелс, Ерик Ленерт, Ерик Ритер фон Кинелт Ледин, Френк С. 
Мејер, Фридрих Аугуст фон Хајек, Фридрих Ромиг, Гец Кубичек, Герд-Клаус Калтенбрунер, Јерг Гвидо Хилзман, Карл Шмит, 
Лео Брент Бозел Млађи, Левелин Х. Роквел Млађи, Лудвиг фон Мизес, Мајкл Оукшот, Мари Ротбард, Ралф Реико, Расел Кирк, 
Ричард М. Вивер, Роџер Скрутон и Волтер Блок.
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ВЕЧЧНА ИГГРА. 
УТААКМИЦЦА КОЈАА ТРАЈЕ. 
ПООРЕДАКК И СЛОББОДА.

ЗБОРНИК - Разговори 
конзервативаца и либертаријанаца

приредили Александар Новаковић и Душан Достанић

прво издање, 2020.
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ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА НОВО!

КОМПАНИЈСКО ПРАВО

КРИВИЧНО ДЕЛО УБИСТВА

Право привредних друштава

Мирко С. Васиљевић, Татјана Јевремовић 
Петровић, Јелена Лепетић

У теорији, пракси и законодавству

Драган Јовашевић

VLADAVINA PRAVA

UBISTVA
U teoriji, praksi i zakonodavstvu

прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 520 стр., тврд повез, ћирилица

прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 212 стр., броширан повез, 
латиница

Прво издање књиге Компанијско право представља коауторски уџбеник професо-

ра ове наставно-научне дисциплине на Правном факултету Универзитета у Београду.

Обим уџбеника прилагођен је потребама, пре свега, студената основних сту-

дија, јер су обрађени институти презентацијом законских решења и у потребној 

мери ставова теорије и судске праксе. Осим домаћих извора, у сажетом виду 

представљени су и извори упоредног компанијског права и делом компанијског 

права ЕУ, што је од помоћи и онима који сагледавају српско законодавство у 

области ове гране права.

Монографија Кривично дело убиства представља теоријско-практично син-
тетичко дело настало као резултат проучавања ове значајне безбедносне, кри-
минолошке, криминалистичке, социјално-патолошке и правне појаве. Предмет 
истраживања је свеобухватно и интердисциплинарно обрађен (у основном, 
квалификованом или привилегованом облику) с теоријског и практичног ста-
новишта, у домаћем и у упоредном кривичном законодавству. Текст је настао и 
као плод вишегодишњег истраживања аутора о различитим аспектима кривич-
ноправне заштите најзначајнијих друштвених и личних добара и вредности, међу 
којима посебан значај има живот човека или право на живот човека. У тежњи да 
се олакша савладавање овог доста динамичног, сложеног, обимног и разуђеног 
градива, у књизи су на савремен, једноставан и приступачан начин изложени те-
оријски, упоредноправни и практични аспекти, појам, обележја, карактеристике, 
облици и видови испољавања основног, класичног кривичног дела које спада у 
крвне деликте – убиства или противправног лишења живота другог лица.

ЦЕНА: 

2.200,00 
РСД

ЦЕНА: 

1.430,00
РСД
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о изменама и допунама Одлуке о поста-
вљању плутајућих објеката на водном земљишту на 
територији града Београда– – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о начину контроле нивоа буке из угости-
тељских објеката на територији града Београда  – –  1

Одлука о финансирању и суфинансирању про-
грама и пројеката од јавног интереса у области до-
бровољног ватрогаства на територији града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени и допуни Одлуке о пречишћа-
вању и дистрибуцији воде  – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Војвођанске, Сурчинске и Ду-
шана Вукасовића, Градска општина Нови Београд   5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о осни-
вању „Фондације за децу и младе Београда”  – – – –  6

Одлука о промени оснивачког акта установе 
културе Гварнеријус Центар лепих уметности Јова-
на Колунџије Београд, установа културе од нацио-
налног значаја– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”  10

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Бео-
град „Инфостан технологије”, Београд  – – – – – – –  10

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених изворних и уступље

Страна
них јавних прихода у трајни улог у капиталу Хол-
динг компаније Памучни комбинат „Yumco” а.д. 
Врање, насталих након 30. јуна 2020. године до дана 
26. маја 2021. године, са припадајућом каматом до 
30. септембра 2021. године – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених уступљених јавних 
прихода у трајни улог у капиталу Привредног дру-
штва „Симпо шик” д.о.о. Куршумлија, са стањем на 
дан 26. августа 2021. године, са припадајућом кама-
том до дана 26. августа 2021. године  – – – – – – – –  12

Измене и допуне Плана детаљне регулације за 
део блока између улица: Адмирала Гепрата, Кнеза 
Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Установе културе Гварнеријус  – – – – – – – – –  15

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Закључак о усвајању Информације о потреби 
уклањања плутајућих предмета и наплавина око 
плутајућих објеката и отпадних вода са плутајућих 
објеката на територији града Београда  – – – – – – –  20

Решење о измени и допуни Решења о утврђива-
њу економске цене програма васпитања и образо-
вања у предшколским установама чији је оснивач 
Град Београд за 2022. годину– – – – – – – – – – – – –  20
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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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