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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 1

27. јануар 2010. године

Заменик градоначелника града Београда, 6. јануара 2010.
године, на основу члана 15. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 5. став
4, члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 51. став
2. и члана 52. тачка 6. Стату та града Београда („Службени
лист града Београда”, број 39/08), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
У Правилнику о давању у закуп пословног простора и
гaража на којима је носилац права коришћења град Београд
(„Службени лист града Београда”, бр. 5/05, 28/05 и 20/09), у
члану 14. став 1, после алинеје 9. додаје се нова алинеја која
гласи:
„– када је то потребно ради боље организације рада Градске управе града Београда, односно посебних служби и организација, чији је оснивач град Београд.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Цена 200 динара

године до 31. децембра 2014. године, овим програмом се
утврђује потребан број такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за ауто-такси превозом у Београду.
Овај програм се доноси на основу „Студије о организцији ауто-такси превоза у Београду” из 2009. године.
2. У оквиру планираних потреба града за такси превозом из тачке 1. овог програма, утврђује се да је за период од
2010. до 2014. године потребно 5.000 такси возила.
3. Правна лица и предузетници који на дан доношења
овог програма обављају делатност ауто-такси превоза и испуњавају услове у складу са законом и Одлуком о ауто-такси превозу, наставиће са обављањем ове делатности.
4. Даје се сагласност Секретаријату за саобраћај – Дирекцији за јавни превоз да за обављање такси превоза возилима преко потребног броја такси возила из тачке 2. овог
програма, изда сагласност за обављање делатности такси
превоза лицима која испуњавају услове у складу са Одлуком Уставног суда IУ бр. 53/04 („Службени гласник РС”,
број 90/05).
5. Овај програм објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 34-52/10-Г, 19. јануара 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Заменик градоначелника града Београда
Број 361-9/10-Г-01, 6. јануара 2010. године
Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.

Градоначелник града Београда, 19. јануара 2010. године,
на основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и
62/06), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 25. став 1. тачка 15. и члана 52.
тачка 6. Стату та града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08) и члана 5. став 4. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града Београда”, број 29/05), донео је

ПР О ГРАМ
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2010. ГОДИНЕ ДО 2014. ГОДИНЕ
1. У оквиру планирања потреба у јавном превозу путника и ствари у граду Београду за период од 1. јануара 2010.

Градоначелник града Београда, 25. јануара 2010. године, на основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/09), у вези са чл. 25. и 71.
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 52. Стату та града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Оснива се Буџетски фонд за пољопривредно земљиште града Београда (у даљем тексту: Буџетски фонд), као
евиденциони рачун у оквиру главне књиге Консолидованог
рачуна Трезора града Београда, и то као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру Секретаријата за привреду
Градске управе града Београда.
2. Буџетски фонд се оснива у циљу реализације Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
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земљишта на територији града Београда, који доноси Скупштина града Београда за сваку годину.
3. Буџетски фонд се оснива на неодређено време.
4. Буџетски фонд се финансира из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу
годину;
2) наменских прихода буџета, који су Законом о пољопривредном земљишту дефинисани као наменски приходи
за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, и то:
– накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
– средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној
својини;
3) прихода који проистичу из управљања ликвидним
средствима Буџетског фонда;
4) других прихода у складу са законом.
5. Средства Буџетског фонда користиће се у складу са
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за
текућу годину.
6. Плаћање на терет Буџетског фонда врши се до нивоа
средстава расположивих у Буџетском фонду и користиће се
наменски за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за текућу годину, и то за:
– уређење пољопривредног земљишта,
– заштиту пољопривредног земљишта,
– студијско-истраживачке радове који третирају проблематику земљишта.
7. Неискоришћена средства са рачуна Буџетског фонда, на крају текуће буџетске године преносе се у наредну
годину.
8. Буџетским фондом управља Секретаријат за привреду
Градске управе града Београда.
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9. Стручне и административно-техничке послове за Буџетски фонд обављаће Секретаријат за привреду Градске
управе града Београда и Секретаријат за финансије Градске
управе града Београда.
10. О реализацији овог решења стараће се Секретаријат
за привреду Градске управе града Београда и Секретаријат
за финансије Градске управе града Београда.
11. Ово решење објавити у „Слу жбеном листу гра да
Бе огра да”.
Градоначелник града Београда
Број 3-102/10-Г, 25. јануара 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 26. јануара 2010. године,
на основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09), чл. 1.
и 2. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у
дечјим установама („Службени гласник РС”, бр. 1/93 и 6/96)
и члана 52. став 1. тачка 10. Стату та града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ У БЕОГРАДУ
I
Овим решењем утврђују се цене услуга предшколских
установа за извршење усвојених програма.
II
Цене услуге према видовима и облицима рада износе:

Облици рада – врста услуга
1
Програм у стандардним условима

Основни целодневни програми
у трајању од 11 часова дневно
За узраст до 3 год. (јасле)
За узраст 3–7 год. (вртић)
Програм припреме за школу
Полудневни програм (4 часа)
Остали програми
Васпитне групе за децу ометену у развоју
Целодневне у трајању од 11 часова
Полудневни програми организовани у болницама
Полудневни програми органи-зовани у установи и школама
Петодневни боравак
За узраст до 3 год. (јасле)
За узраст 3–7 год. (вртић)
Пу тујући вртић
Продужени боравак – вечерње групе
Васпитне групе у болницама

По васпитној групи – месечно
2
3
4
Учешће
Аконтација
корисника +
Свега
субвенције

61.458,78
13.597,89

81.218,76
147.318,65

142.677,55
160.916,54

66.680,76

66.680,76

161.002,86
66.353,00
78.754,16

161.002,86
66.353,00
78.754,16

118.646,21
77.411,64
27.591,19
55.271,03
56.521,41

110.488,41
162.483,02

229.134,61
239.894,65
27.591,19
55.271,03
56.521,41
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III
Учешће корисника услуга за поједине облике рада – врсте
услуга, износе:
– за целодневне облике рада у трајању од 11 часова и петодневни боравак 8.665,80 динара месечно;
– за целодневне облике рада у трајању од 11 часова – програми припреме за школу 6.937,16 динара месечно;
– за програм припреме за школу са коришћењем ужине
1.136,07 динара месечно;
– за програм припреме за школу са коришћењем ручка
1.644,62 динара месечно;
– за исхрану деце основношколског узраста (корисници
МОП-а и др. по Одлуци о додатним правима) 1.136,07 динара месечно;
– за боравак основношколског узраста са коришћењем ручка и ужине (специјалне школе) 2.837,85 динара
ме сечно и
– за основношколски узраст са коришћењем ужине (специјалне школе) 1.508,15 динара месечно.
IV
Стварни износ цена за поједине месеце корисницима ће
се обрачунавати зависно од броја дана колико дете борави у
предшколској установи, применом дневних, односно режијских цена које износе 50% дневне цене.
V
Ово решење за кориснике услу га примењиваће се од
1. фе бруара 2010. године.
VI
Даном доношења овог решења престаје да важи Решење
о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду, број 38-1507/07-Г-01, од
27. јуна 2007. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 110-10/10-Г-01, 6. јануара 2010. године
Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.

Градоначелник града Београда, 18. јануара 2010. године, на основу члана 12. Закона о делатностима од општег
интереса у области културе („Службени гласник РС”, број
49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Стату та града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗА ЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВА ЊЕ РА КОВИЦА, ИЗ БЕОГРА ДА, УЛ. МИШКА
КРАЊЦА БР. 7
1. Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за
културу и образовање Раковица, који је донео директор
Центра за културу и образовање Раковица, 25. новембра
2009. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-41/10-Г, 18. јануара 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

VII
Ово решење објавити у „Слу жбеном листу гра да Београ да”.
Градоначелник града Београда
Број 38-113/10-Г, 26. јануара 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 26. јануара 2010. године,
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj
39/08), донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
Заменик градоначелника града Београда, 6. јануара 2010.
године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Стату та града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗАПОСЛЕНИХ ЦЕНТРА ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

РЕ ШЕ ЊЕ

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
места запослених Центра за смештај и дневни боравак деце
и омладине ометене у развоју, који је донео в.д. директора
установе под бр. 432 од 30. марта 2009. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда.”

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ БЕОГРАДА
1. Даје се сагласност на измену Правилника о уну трашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда, коју је Управни одбор
Туристичке организације Београда донео на седамнаестој
седници, одржаној 29. децембра 2009. године.

Градоначелник града Београда
Број 5-117/10-Г, 26. јануара 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Заменик градоначелника града Београда, 14. јануара
2010. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка
6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Стату та града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
донео је

ЗА КЉ У ЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА
1. У Интервентним мерама заштите најугроженијих
грађана („Службени лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96,
22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01,
1/02, 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05,
27/05, 27/06, 9/07, 39/07, 41/07, 42/08 и 31/09) у одељку III
под в) речи: „за децембар месец 2009. године” замењују се
речима: „за јун месец 2010. године”.
2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту,
ЈКП „Инфостан” и Управа за цене у саставу Секретаријата
за привреду.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу гра да
Београ да”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 5-26/10-Г-01, 14. јануара 2010. године
Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА
ДА ЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обу хваћеном планом, значај и карактеристике
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите
животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обу хватити
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обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на животну
средину у складу са прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током изра де извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
ул. Палмотићева бр. 30, који ће дефинисати ме тодологију
и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој
процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 18 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације за изградњу
објеката и водова система даљинског грејања у Београду
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће ЈКП „Београдске електране”, Београд, Савски насип бр. 11.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члану
53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, број 47/03).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Образложење
Изра ди предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изра ди Плана генералне регулације за изградњу
објеката и водова система да љинског грејања у Београ ду,
коју је донела Скупштина гра да Београ да на седници одржаној 13. новембра 2009. године.
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу жбени гласник
РС”, број 135/04), Секре таријат за ур банизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу
да су планирани будући развојни пројекти одређени
прoписима којима се уређу је процена утицаја на животну
средину, утврдио је да предметни план представља оквир
за одо бравање будућих развојних пројеката и подлеже
обавези стратешке процене утицаја на животну средину
у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу жбени лист гра да Београда”, број 135/04).
На подручју обу хваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се по стојеће стање животне средине, утицај планираних са држаја на микро и
макро локацију, док се неће разматрати прекогранична
природа утицаја с обзиром да имплементација плана не
може имати негативан утицај на животну средину дру ге
државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-1/09 од 23. новембра 2009. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленилу
Београд”, Институ ту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за заштиту споменика културе града Београда.
У остављеном року, ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом
бр. VII/3 51/1013 од 17. децембра 2009. године и Секретаријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.3-29/09-V04 од 25. децембра 2009. године доставили су мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за заштиту
споменика културе града Београда нису доставили тражено
мишљење у законском року, у складу са одредбама Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су сагласни са
Предлогом решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-1/09, 18. јануара 2010.
године.
Град Београд – Градска управа
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-1/09, 18. јануара 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕ ШЕ ЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ MРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕОГРАДА И ДЕЛОВА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ, ЗЕМУН И ПА ЛИЛУЛА
1. Не присту па се стратешкој процени утицаја Пла на
генералне регула ције мреже основних школа на про стору Генералног пла на Бе огра да и делова општина Вождовац, Земун и Па ли лула (у да љем тексту план), на животну средину.
2. Пред узеће ЈУП Урбанистички завод Београ да, Палмотићева бр. 30, приступиће изра ди Нацрта Плана генералне
регулације мреже основних школа на простору Генералног плана Београ да и делова општина Вождовац, Земун и
Па лилула и Концепта Плана генералне регулације мреже
основних школа на простору Генералног плана Београ да и
делова општина Вождовац, Земун и Па лилула, на основу
Одлуке о изра ди Плана генералне регулације мреже основних школа на простору Генералног плана Београ да, коју је
донела Скупштина гра да Београ да на седници одржаној
13. новембра 2009. године.
3. Границом Плана генералне регулације обу хваћена је
целокупна територија десет градских општина (Вождовац,
Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Па лилула, Савски
венац, Стари град, Чукарица и Раковица, као и делови територија општина Сурчин и Гроцка, које су обу хваћене
границом Генералног плана Београ да 2021).
4. Циљ изра де Плана генералне регулације је стварање планских услова за фомирање мреже основних школа
у скла ду са прописима и исказаним потре бама, дефинисање комплекса и потребних услова за изградњу, доградњу
и реконструкцију сваке појединачне школе на територији
десет централних градских општина.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређу је процена утицаја на животну средину.
6. Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређу је процена утицаја на животну средину у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење обја вљу је се у „Слу жбеном листу града Бе огра да” и предста вља саставни део доку мента ције
пла на.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана генералне регулације мреже основних
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школа на простору Генералног плана Београда и делова општина Вождовац, Земун и Палилула („Службени лист града
Београда”, број 49/09).
За но сиоца изра де плана одређен је ЈУП „Ур банистички завод Београ да”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду Плана генералне регулације обезбедиће Секре таријат
за обра зовање Градске управе гра да Београ да, ул. Макензијева 31.
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове имајући у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу жбени гласник РС”, број
135/04), уз дописе бр. IX-03-350.14-2/09 од 24. новембра
2009. године, Секре таријат за ур банизам и грађевинске
по слове до ставио је на мишљење, Предлог решења о непристу пању стратешкој процени утицаја на животну средину, Секре таријату за заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Зеленилу–Бе оград”,
ЈКП „Београдском водоводу и кана лизацији”, Институ ту
за заштиту здравља „Др Милан Јовановић Батут”, Заводу
за заштиту споменика култу ре гра да Београ да, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Ду нав” и Заводу за заштиту природе Ср бије.
У остављеном року Завод за заштиту природе Ср бије,
дописом бр. 03-2795/2 од 9. децембра 2009. године, ЈКП
„Зеленило–Београд”, дописом бр. VII/3 51/1013 од 17.
децембра 2009. године и Секре таријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.3-30/09-V-04 од 25. децембра
2009. године доставили су мишљење на Предлог решења
о неприступању стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана.
Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, Институт за заштиту здравља
„Др Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту споменика културе града Београда и ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” нису доставили тражено мишљење у законском
року, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр. IX-03-350.14-2/09, 18. јануара
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове
Број IX-03-350.14-2/09, 18. јануара 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕ ШЕ ЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ,
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе,
општина Вождовац (у даљем тексту план), на животну средину.
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30, приступиће изради Нацрта и Концепта плана
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе,
општина Вождовац, коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 13. новембра 2009. године.
3. Границом Плана детаљне регулације обу хваћен је део
територије општине Вождовац између Аутокоманде, Унутрашњег магистралног полупрстена, улице Нова Кумодрашка, Спољне магистралне тангенте и Булевара ослобођења,
површине око 200 ha.
4. Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање планских решења дефинисаних важећим плановима на
предметном подручју, а нарочито регулације улице Војводе
Степе, као и целокупног саобраћајног концепта на предметном подручју, дефинисање површина јавне намене, стварање
планске могућности за унапређење и коришћење постојећих
и изградњу нових садржаја и планирање инфраструктурних
капацитета за постојећу и планирану изградњу.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је
да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз
улицу Војводе Степе, општина Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 49/09).
За носиоца изра де Плана одређен је ЈУП „Урбанистички завод Београ да”, Палмотићева бр. 30. Средства за изра ду Плана де таљне регулације обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београ да, Београд, Његошева бр. 84.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове имајући у виду планиране намене којима нису планирани будући
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих

27. јануар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину
у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-3/09 од 10. децембра 2009. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину, Секретаријату
за заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Зеленилу–Београд”, ЈКП „Београдском водоводу и
канализацији”, Институ ту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Заводу за заштиту споменика културе града
Београда, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за
заштиту природе Србије.
У остављеном року Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.3-34/09-V-04 од 25. децембра 2009.
године доставиo је мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.

Број 1 – 7

Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило–Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, ЈВП „Србијаводе”
– ВЦ „Сава–Дунав” и Завод за заштиту природе Србије нису
доставили тражено мишљење у законском року, у складу са
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр. IX-03-350.14-3/09, 18. јануара
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове
Број IX-03-350.14-3/09, 18. јануара 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина градске општине Вождовац, на конститу тивној седници одржаној 18. јануара 2010. године, на основу
члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07) и чл. 8. и 9. Пословника о раду Скупштине
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бира се Верификациони одбор за верификацију мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац изабраних на изборима 6. децембра 2009. године.
2. Верификациони одбор има три члана и то:
– др Вла димир Удовичић, председник, испред СНС –
Томислав Николић,
– Слободан Миливојевић, члан, испред За бољи Вождовац – Борис Тадић,
– Весна Ђурђевић, члан, испред ДСС НС – Војислав
Коштуница.
3. Верификациони одбор ће извршити увид у изборни
материјал – уверења о избору одборника и извештај Изборне комисије о спроведеним изборима и поднети Скупштини градске општине Вождовац извештај са предлогом за верификацију мандата одборника.
4. Верификациони одбор престаје са радом кад Скупштина
градске општине изврши верификацију мандата одборника.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-1/10, 18. јануара 2010. године
Председавајући
Томислав Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститу тивној седници одржаној 18. јануара 2010. године, на основу
члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07), чл. 7, 8. и 10. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08) донела је

ОД ЛУ КУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. На основу Извештаја Верификационог одбора верификују се мандати одборника Скупштине градске општине
Вождовац који су изабрани на изборима одржаним 6. децембра 2009. године и то:
1. Драган Вуканић
2. Биљана Живковић
3. Милан Мартиновић
4. Милан Рајковић
5. Владимир Удовичић
6. Љубиша Антонијевић
7. Славица Јевтић
8. Радослав Бакић
9. Милосав Радовановић
10. Александар Мирковић
11. Радиша Ђорђевић
12. Немања Мањак
13. Благоје Шмигић
14. Јасенка Мандић
15. Вукашин Дробњак
16. Недељко Арсенијевић
17. Тихомир Блажић
18. Марко Јовановић
19. Даница Лазаревић
20. Горан Тачић
21. Предраг Кузмановић
22. Мирјана Гајић
23. Војислав Миленковић

Број 1 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

24. Томислав Марковић
25. Радомир Вићентијевић
26. Драган Саздовски
27. Бранко Арсенијевић
28. Милена Агатоновић
29. Братислав Ашику
30. Божидар Богдановић
31. Зоран Велисављевић
32. Верица Вујанић
33. Милица Живаљевић
34. Весна Живојиновић
35. Биљана Здравковић
36. Синиша Јовановић
37. Слободан Миливојевић
38. Зорица Нешић
39. Вељко Николић
40. Дејан Николић
41. Раде Пјевић
42. Драган Стојковић
43. Маријана Ивовић-Вукотић
44. Жанет Великић
45. Предраг Перуничић
46. Бранислав Марковић
47. Драган Човић
48. Марко Сарић
49. Весна Ђурђевић
50. Живана Бјелош
51. Миломир Несторовић
52. Тиодора Недељков
53. Бранко Симић
54. Милан Живојиновић
55. Гроздана Банац
56. Звонко Филиповић
II. Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
III. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-2/10, 18. јануара 2010. године
Председавајући
Томислав Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац, на конститутивној седници одржаној 18. јануара 2010. године на основу
члана 29. Стату та градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 16. Пословника
о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бира се Милан Рајковић, одборник, за председника
Скупштине градске општине Вождовац на време од четири
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-3/10, 18. јануара 2010. године
Председавајући
Томислав Марковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац, на конститу тивној седници одржаној 18. јануара 2010. године на основу члана 31. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 43/I/08) и члана 26. Пословника о раду
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бира се Марко Сарић, одборник, за заменика председника Скупштине градске општине Вождовац на време од
че тири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-4/10, 18. јануара 2010. године
Председавајући
Томислав Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац, на конститу тивној седници одржаној 18. јануара 2010. године на основу члана 32. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 43/I/08) и члана 27. Пословника о раду
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Поставља се Даница Симеуновић, дипл. правник, за секретара Скупштине градске општине Вождовац на време од
четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-5/10, 18. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац, на конститу тивној седници одржаној 18. јануара 2010. године на основу члана 32. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 43/I/08) и члана 28. Пословника о раду
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Поставља се Бранко Недељковић, дипл. правник, за
заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац
на време од четири године.

27. јануар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-6/10, 18. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 18. јануара 2010. године на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07)
члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 43/I/08) члана 94. Пословника о
раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
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заменик Драгица Војиновић, на предлог Демократске
странке Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница,
8. члан мр Драган Гачић, на предлог Социјалистичке
партије Србије – Партије уједињених пензионера Србије
– Јединствена Србија – Ивица Дачић,
заменик Влада Цвијовић, на предлог Социјалистичке
партије Србије – Партије уједињених пензионера Србије
– Јединствена Србија – Ивица Дачић.
V. За секретара ______________ , дипл правник,
за заменика секре тара: Бранко Недељковић, дипл.
правник.
VI. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Поука о правном леку: Против овог решења допуштена
је жалба Окружном суду у Београду у року од 24 часа од доношења решења.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 013-2/10, 18. јануара 2010. године

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. Разрешава се Изборна комисија градске општине Вождовац именована Решењем Привременог органа градске
општине Вождовац I број 013-11/2009 од 28. септембра
2009. године.
II. Именује се Изборна комисија у сталном саставу коју
чине председник и осам чланова, који имају заменике.
III. Изборна комисија има секретара који има заменика.
IV. Именују се у Изборну комисију и то:
за председника
– Зоран Лукић дипл. правник, на предлог Српске напредне странке – Томислав Николић,
за заменика председника
– Маша Марјановић дипл. правник, на предлог Демократске странке Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница,
за чланове:
1. члан Момир Стефановић, на предлог Српске напредне
странке – Томислав Николић,
заменик Данијела Вуловић Божовић, на предлог Српске
напредне странке – Томислав Николић,
2. члан Маја Тодоровић, на предлог Српске напредне
странке – Томислав Николић,
заменик Радослав Поповић, на предлог Српске напредне
странке – Томислав Николић,
3. члан Драгомир Петронијевић, на предлог Српске напредне странке – Томислав Николић,
заменик Немања Војиновић, на предлог Српске напредне странке – Томислав Николић,
4. члан ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
заменик ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
5. члан ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
заменик ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
6. члан ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
заменик ____________, на предлог За бољи Вождовац
– Борис Тадић,
7. члан Невена Продановић, на предлог Демократске
странке Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница,

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године на основу члана 46. ст. 3. и
4. и члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) донела је

ОД ЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
градске општине Вождовац, због поднете оставке, и то:
– Биљане Живковић, са изборне листе Српска напредна
странка – Томислав Николић,
– Милана Мартиновића, са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић,
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-7/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу чл. 48 и 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
донела је

ОД ЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Вождовац изабраних на изборима одржаним 6. децембра 2009. године, и то:
– Ивана Живојиновића, са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић и
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– Сузане Милић, са изборне листе Српска напредна
странка – Томислав Николић
2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац.

27. јануар 2010.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 57. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и чл. 40. и 41. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08), донела је

3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Београду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-13/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 51. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и чл. 29. и 30. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бирају се за чланове Већа градске општине Вождовац,
на време од четири године.
1. Милан Дамчевић, привредник – из реда грађана
2. Милан Мартиновић, економиста – из реда грађана
3. Горан Ускоковић, струковни менаџер – из реда грађана
4. Иван Бакић, машински инжењер – из реда грађана
5. Мр Милован Трифуновић, магистар техничких наука
– из реда грађана
6. Савић Александар, електротехничар – из реда грађана
7. Слободан Мијаиловић, електротехничар – из реда
грађана
8. Дејан Чулић, дипл инж.информатике – из реда грађана
9. Душан Шокорац, машински ижењер – из реда грађана
2. Избор се врши на период од четири године.

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ
1. Бира се др Драган Вуканић, за председника градске општине Вождовац, на време од четири године.

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-12/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-10/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 52. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 35. Пословника о раду Скупштине
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бира се Драган Човић, дипломирани економиста, за
заменика председника градске општине Вождовац, на време од четири године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-11/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године на основу члана 46. ст. 3. и
4. и члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) донела је

ОД ЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
градске општине Вождовац и то:
– др Драгана Вуканића, са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић, због избора на функцију
председника општине Вождовац.
– Драгана Човића, са изборне листе Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница, због избора на функцију заменика председника општине Вождовац.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-8/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

27. јануар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу чл. 48. и 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
донела је
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2. Ре ше ње об ја вити у „Слу жбеном листу гра да Бе огра да”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-15/10, 27. јануара 2010. године

ОД Л У КУ

Председник
Милан Рајковић, с. р.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Вождовац изабраних на изборима одржаним 6. децембра 2009. године и то:
– др Драгана Нововића са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић и
– Миросинке Продановић; са изборне листе Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница
2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине
градске општине Вождовац.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Београду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-16/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Разрешава се Ивана Шћекић, дипл. правник, са положеним правосудним испитом дужности заменика јавног
правобраниоца градске општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-17/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ

РЕ ШЕ ЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Разрешава се Драгана Илић, дипл.правник са положеним правосудним испитом дужности Јавног правобраниоца градске општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се Душан Бацковић, дипл. правник са положеним правосудним испитом за заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-14/10, 27. јануара 2010. године

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-18/10, 27. јануара 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ

РЕ ШЕ ЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Именује се Милош Ружић, дипл. правник са положеним правосудним испитом за јавног правобраниоца градске општине Вождовац, на период од четири године.

1. Разрешава се Ирена Томић, дипл. правник, са положеним правосудним испитом дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-19/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

27. јануар 2010.

2. Ре ше ње об ја вити у „Слу жбеном листу гра да Бе огра да”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-22/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Именује се Дражен Мајсторовић, дипл. правник са положеним правосудним испитом за заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-20/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27.
Стату та градске општине Вождовац („Слу жбени лист града Београ да”, број 43/I/08), члана 6. став 1. тачка 8. Одлуке о грађанском браниоцу – омбудсману градске општине Вождовац, и члана 94. По словника о ра ду Скупштине
градске општине Вождовац („Слу жбени лист гра да Београ да”, број 46/I/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА – ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Разрешава се Бранислав Миљковић, дипл. правник,
дужности грађанског браниоца – омбудсмана градске општине Вождовац.
2. Ре ше ње об ја вити у „Слу жбеном листу гра да Бе огра да”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-23/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Разрешава се Катарина Милекић, дипл.правник са положеним правосудним испитом дужности заменика Јавног
правобраниоца градске општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-21/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 78.
Стату та градске општине Вождовац („Слу жбени лист града Београ да”, број 43/I/08) и члана 94 став 3. тачка 12. Пословника о ра ду Скупштине градске општине Вождовац,
донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), донела је

1. Бира се Весна Гојковић, дипл. правник са положеним
правосудним испитом за заштитника грађана градске општине Вождовац.

РЕ ШЕ ЊЕ

3. Ре ше ње об ја вити у „Слу жбеном листу гра да Бе огра да”.

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Именује се Катарина Милекић, дипл. правник, са положеним правосудним испитом за заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац.

2. Именована се бира на период од пет година.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-24/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

27. јануар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 27. Стату та
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08), члана 6. став 1. тачка 8. Одлуке о грађанском браниоцу – омбудсману градске општине Вождовац, и
члана 4. став 1. Одлуке о измени и допуни Одлуке о грађанском браниоцу – омбудсману градске општине Вождовац и
члана 94. Пословника о раду Скупштине градске општине
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08),
донела је
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1. Мр Љубиша Антонијевић, из реда одборника,
2. Др Владимир Удовичић, из реда одборника,
3. Биљана Петровић, из реда грађана,
4. Драгомир Живић, из реда грађана,
5. Раденко Стевовић, из реда грађана.
2. Мандат чланова Комисије почиње тећи од 27. јануара
2010. године и траје до истека мандата одборницима Скупштине општине Вождовац.

РЕ ШЕ ЊЕ

3. Комисија обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац.

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАЂАНСКОГ БРАНИОЦА
– ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

4. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Наташа Ђурић, дипл. правник, дужности заменика грађанског браниоца – омбудсмана градске
општине Вождовац.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-25/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 76. став 3. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 94. став 3. тачка 12. Пословника о
раду Скупштине градске општине Вождовац, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-9/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07)
члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 43/I/08) члана 94. Пословника о
раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени
лист града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ
И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

РЕ ШЕ ЊЕ

1. У тачки 8. Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац I број 013-2/10 од
18.01.2010. године врши се следећа измена:
– уместо заменика члана Владе Цвијовића за заменика
члана имену је се Небојша Јоргановић на предлог Социјалистичке партије Србије – Партије уједињених пензионера
Србије – Јединствена Србија – Ивица Дачић.
2. Именује се:
за члана 4. Милан Бојовић, на предлог За бољи Вождовац – Борис Тадић,
за заменика члана: Данијела Урошевић, на предлог За бољи
Вождовац – Борис Тадић,
за члана 5. Ненад Соврлић, на предлог За бољи Вождовац – Борис Тадић,
за заменика члана: Вања Вуксановић, на предлог За бољи
Вождовац – Борис Тадић,
за члана 6. Игор Анђелковић, на предлог За бољи Вождовац – Борис Тадић,
за заменика члана: Љиљана Масловарић, на предлог
За бољи Вождовац – Борис Та дић.
3. За секретара
Именује се: Биљана Живковић , дипл правник.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНА ПИТАЊА

Скупштина градске општине Вождовац
I број 013-2/1/10, 27. јануара 2010. године

1. Бира се Мари Клер Ђорђевић, дипл. правник, са положеним правосудним испитом за заменика заштитника грађана градске општине Вождовац.
2. Именована се бира на период од пет година.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-26/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина општине Вождовац на седници одржаној 27.
јануара 2010. године на основу члана 18. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/
I/08) и чл. 44, 45. и 46. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 46/I/08) донела је

1. У Комисију за административна и мандатна питања
Скупштине бирају се:

Председник
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – испр. и 123/07 – др. закон) и члана 27. Статута градске општине
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и
члана 30. Статута ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је

27. јануар 2010.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-29/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешава се Снежана Аритоновић, дипломирани
правник, дужности директора ЈП „Пословни простор Вождовац”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-27/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – испр. и 123/07 – др. закон) и члана 27. Статута градске општине
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и
члана 30. Статута ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешава се Љубиша Марковић, дипл. машински инжењер, дужности заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-28/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 14. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон) и члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 43/I/08) и члана 30. Стату та ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Именује се Тања Ристивојевић, дипл. правник, за заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”, на период од четири године.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 43/I/08) и члана 23. Стату та ЈП Пословни простор
„Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” и то:
– Ненад Мрмак,
– Милиша Радојевић
– Ђорђе Милошевић
– Видосав Видојковић
– Милош Ћирић,
– Јанко Вукотић,
– Саша Тришовић,
– Никола Костић и
– Ивана Миладиновић
2.. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-30/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 43/I/08) и члана 23. Стату та ЈП Пословни простор
„Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Именује се:
– за председника Управног одбора, Jовица Домановић
– за чланове из реда оснивача:
Јулијана Станисављевић,
Александар Мирковић,
Небојша Гавриловић,
Весна Лазовић,
Милу тин Илић.

27. јануар 2010.
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– за чланове из реда запослених: ___________________
___________________,
____________________.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27.јануара 2010. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 44.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице“донела је

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-31/10, 27. јануара 2010. године

РЕ ШЕ ЊЕ

Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 15. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
– испр. и 123/07 – др. закон), члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и
члана 38. Статута ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”, и то:
– Горан Самојловски
– Драгана Стојадиновић и
– Љубица Галић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-32/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 15. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
– испр. и 123/07 – др. закон), члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и
члана 38. Статута ЈП Пословни простор „Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Разрешава се Борис Жупнек, економиста, дужности
директора Центра за културу и спорт „Шумице”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-34/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 44.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Именује се Снежана Жугић, професор физичке културе, за директора Центра за културу и спорт „Шумице”, на
период од четири године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-35/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) и члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 44.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице“донела је

1. Именује се
– за председника Надзорног одбора, Вукашин Дробњак,
– за члана из реда оснивача: Јелена Перишић,
– за члана из реда запослених: _________________.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Бранка Секуловић, дужности заменика
директора Центра за културу и спорт „Шумице”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-33/10, 27. јануара 2010. године

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-36/10, 27. јануара 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”

Председник
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др.
закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 43. Статута Центра за културу и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Именује се Борислав Боровић, економиста, за заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”, на период
од четири године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-37/10, 27. јануара 2010. године

27. јануар 2010.

– за чланове из реда оснивача
Марко Јовановић,
Снежана Митић,
Милош Стојановић,
Гордана Ускоковић,
Томислав Ђорђевић.
– за чланове из реда запослених
Соња Крстић,
Небојша Митић,
Биљана Вејиновић.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-39/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона), члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 29.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Разрешавају се дужноти председник и чланови Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице” и то:
1. Немања Симовић,
2. Драгу тин Павичић,
3. Срђан Насковић,
4. Александар Рашовић,
5. Раде Павловић,
6. Дејан Стринић,
7. Соња Крстић,
8. Небојша Митић,
9. Драгиња Маринковић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 47.
Стату та Центра за култу ру и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице” и то:
– Тамара Анђела Илић,
– Марко Вукомановић,
– Дејан Лончаревић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-40/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-38/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 29.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Именује се
– за председника Управног одбора, Новак Станишић.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 47.
Стату та Центра за културу и спорт „Шумице” донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Именује се:
– за председника Надзорног од бора, Синиша Кр смановић,

27. јануар 2010.
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– за члана Надзорног одбора из реда оснивача, Момир
Калајџић,
– за члана из реда запослених – Мирослав Станковић.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-41/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона), члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 22.
Стату та Спортског центра Вождовац, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
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– за чланове Управног одбора из реда оснивача
– Виктор Снегић,
– Александар Линц Ђорђевић,
– Станиша Јовановски,
– Миломир Клисура.
– за чланове из реда запослених:
– Милановић Славица,
– Пендић Владо,
– Милошевић Ненад.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-43/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др.
закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и чл. 34. Стату та
Спортског центра Вождовац, донела је

1. Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Спортског центра „Вождовац” и то:
1. Никола Радоњић,
2. Матија Лазић,
3. Борка Стојановић,
4. Милу тин Лукић,
5. Горан Вучковић,
6. Стевица Урошевић,
7. Славица Милановић,
8. Владо Пендић,
9. Његослав Милошевић.

1. Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац” и то:
– Милијан Стопић,
– Марина Милошевић,
– Мира Бајић.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-42/10, 27. јануара 2010. године

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-44/10, 27. јануара 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона), члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 22.
Стату та Спортског центра Вождовац, донела је

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08)и члана 34.
Стату та Спортског центра „Вождовац”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ

РЕ ШЕ ЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”

1. Именује се:
– за председника Управног одбора Александар Милу тиновић,
– за заменика Андреа Пршић,

1. Именује се:
– за председника Надзорног одбора Жељко Алексић,
– за члана Надзорног одбора из реда оснивача Зоран Миловановић,
– за члана из реда запослених Мира Бајић.
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2. Именовање се врши на мандатни период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-45/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

27. јануар 2010.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона), члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 18.
Стату та Дома културе „Рипањ”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона) члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 9.
Стату та Дома културе „Рипањ”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”
1. Разрешава се Дејан Илић дужности директора Дома
културе „Рипањ”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-46/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

1. Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора Дома културе „Рипањ” и то:
1. Радовановић Ана,
2. Калајџић Момир.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-48/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

На основу чл. 11, 13, 14. и 15. Закона о локалним изборима (”Службени гласник РС”, број 129/07), Изборна комисија
градске општине Вождовац, на седници одржаној 27. јануара 2010. године, донела је

ПО С ЛОВ НИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈE ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВОЖДОВАЦ
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 27. јануара 2010. године, на основу члана 20. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр.
др. закона), члана 27. Стату та градске општине Вождовац
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08) и члана 16.
Стату та Дома културе „Рипањ”, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ „РИПАЊ”
1. разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Дома културе „Рипањ” и то:
– Радивојевић Никола,
– Иван Бојовић,
– Петровић Владимир,
– Зоран Живановић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-47/10 од 27. јануара 2010. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

Члан 1.
Овим пословником уређу ју се питања организације,
начина ра да и одлу чивања Изборне комисије градске општине Вождовац (у да љем тексту: комисија), као и друга
питања од значаја за рад комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је у Београду, у згради Скупштине
градске општине Вождовац, улица Устаничка 53.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи два округла печата и један
заводни печат (штамбиљ).
Округли печати су пречника 32 mm, обележени римским бројевима I и II.
У средини печата је грб Републике Србије. По спољном
ободу печата уписан је текст: „Република Србија Вождовац”.
У следећем уну трашњем кругу уписан је текст: „Градска општина Вождовац Београд”, а у следећем уну трашњем кругу
Изборна комисија градске општине Вождовац.
Заводни печат (штамбиљ) је правоугаоног облика и садржи текст: у првом реду: „Изборна комисија”, у другом реду: „Градске општине Вождовац”, у трећем реду Београд, у
четвртом реду „примљено”, а у петом реду: „Орг.јед., Број,
Прилог, вредности”, а у шестом реду простор за број орг.јед.,
простор за број предмета, простор за број прилога и простор за износ вредности.
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Текст округлог печата и заводног печата (штамбиља) је
исписан ћириличним писмом.
Секретар Изборне комисије, посебном одлуком, одредиће два радника Стручне службе за руковање и чување округлих печата и заводног печата (штамбиља) комисије.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном саставу (именовани
чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чланови).
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и осам
чланова које имену је Скупштина градске општине Вождовац, а у проширеном саставу и по један опуномоћени представник подносиоца изборне листе, који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника
који се бира.
Члан 6.
Комисија има секретара и заменика секретара које именује Скупштина градске општине Вождовац , који учествују
у раду Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и чланови комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника подносилаца изборне
листе у проширени састав, комисија доставља подносиоцу
изборне листе у року од 24 часа од доношења тог решења.
Изборна комисија утврђује проширени састав у року од
24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав.
Члан 9.
Састав комисије објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
III – НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија, у оквиру надлежности утврђених законима и
применом упутстава и других аката Општинске изборне комисије:
1) стара се о законитом спровођењу избора одборника;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
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6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у
складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај Скупштини градске општине Вождовац односно привременом органу о спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља Министарству надлежном за послове локалне самоуправе и органу надлежном за послове статистике града Београда податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента
када је комисија утврдила резултате избора за одборнике
Скупштине градске општине Вождовац.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад комисије је јаван и у њеном раду учествују председник, чланови, секретар и њихови заменици.
Раду комисије присуствује руководилац Стручне службе
као и чланови који су неопходни за рад комисије.
Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије, на своју
иницијативу или кад то предложи најмање трећина чланова
комисије, а у захтеваном року.
Члан 14.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног реда,
упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима, писмено, телефоном или на други одговарајући начин.
Члан 15.
Седница комисије се може одржати ако ис тој присуству је већина од укупног броја чланова, односно њихових
заменика, уколико члан није прису тан.
Комисија одлучу је већином гласова од укупног броја
чланова.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга,
израде предлога аката, извештаја и других докумената, као
и обављања појединих изборних радњи, комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружати стручни радници.
Комисија може, по потреби, задужити поједине своје
чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају комисију са
утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.
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Члан 17.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и по потреби одржавањем конференција за
штампу.
Саопштење за јавност, по одобрењу комисије, даје секретар Изборне комисије градске општине.
Конференцију за штампу може одржати председник или
члан комисије кога овласти председник комисије.
Члан 18.
У остваривању својих за датака комисија, сагласно закону, сарађу је са домаћим и страним органима и организацијама.
V – ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени комисији секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе комисије,
најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора и, на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обу хвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
Решење по приговору комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу
приговора.
Члан 20.
Кад је против решења комисије по приговору поднета
жалба, комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Окружном суду у Београду, у року од 12 часа од часа пријема жалбе.
Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака, комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.
VI – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 22.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни
материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују
се у буџету.
Члан 23.
Чланови комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде трошкова за рад у Изборној комисији,
комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана
23. ст. 1. и 2. су председник и секретар комисије.
Члан 24.
Стручна служба коју образује начелник Управе градске
општине Вождовац и Служба за скупштинске и заједничке
послове пружа неопходну стручну и техничку помоћ при
обављању задатака Комисије.
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VII – ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 25.
На седници комисије води се записник о раду комисије.
Записник се води у посебној књизи записника и садржи
главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о
којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о
одлукама, закључцима и другим актима који су на седници
донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.
Записник потписују председник и секретар комисије.
На основу записника вођеног у посебној књизи записника, стручна служба ће израдити записник у писменој форми
који се усваја на наредној седници комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом.
Члан 27.
За комисију се води деловодни протокол, сређује и чува
документација (архивска грађа комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Питања која се односе на рад комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или закључком комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 29.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-3-9/10, 27. јануара 2010. године
Председник
Зоран Лукић, с. р.

Привремени орган градске општине Вождовац, на седници одржаној 14. јануара 2010. године, на основу члана 55.
Стату та градске општине Вождовац („Службени лист града
Београда”, број 43/I/08), чл. 3 и 36. Пословника Привременог органа ГО Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 8/09), члана 17. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама („Службени лист града Београда”, бр. 31/02 – пречишћен текст, 11/05
и 29/07) и члана 7. Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈП
„Пословни простор – Вождовац” („Службени лист града
Београда”, број 12/02), а у вези са Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Вождовац („Службени лист града Београда”,
број 15/07), донео је

ПРА ВИЛ НИК
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈИ СУ У СВОЈИНИ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”
Члан 1.
Овим правилником утврђу је се начин и по сту пак давања у закуп привремених објеката – кио ска на јавним
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површинама – подручје општине Вождовац, а који су у
својини ЈП „По словни про стор – Вождовац”.
Члан 2.
За коришћење привремених објеката – киоска на јавним
површинама који су у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” плаћа се закупнина чији се износ утврђује прикупљањем писаних понуда.
Закупац привременог објекта – киоска одређује се по
спроведеном поступку прикупљања писаних понуда и путем непосредне доделе.
Привремени објекти – кио сци додељу ју се у закуп на
одређено време, у скла ду са важећим Планом по стављања привремених објеката на јавни површинама у Београду – подручје општине Вождовац, уз могућност продужења под условима које одреди ЈП „По словни про стор
– Вождовац”.
ЈП „Пословни простор – Вождовац” задржава право издавања дела киоска предвиђеног за рекламне паное и простор сити-лајтова.
Члан 3.
Поступак давања у закуп привременог објекта – киоска спроводи Комисија за прикупљање писаних понуда (у
да љем тексту: комисија) коју чине председник и че тири
члана.
Чланове комисије именује Управни одбор предузећа својом одлуком.
Члан 4.
Комисија спроводи поступак давања у закуп привремених објеката – киоска у својини ЈП „Пословни простор
– Вождовац” по одредбама овог правилника.
О ра ду комисије води се записник који са држи: датум
седнице, имена присутних чланова Комисије, податке о
учесницима доделе привремених објеката – киоска, податке о локацијама (прикупљању писаних понуда) – место,
величина и намена привремених објеката на јавним површинама који су предмет доделе, предлог одлуке о избору
најповољнијих понуда, као и податке о начину гласања и
одлу чивања.
Комисија доноси предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача, већином гласова од укупног броја чланова комисије.
По спроведеном поступку прикупљања писаних понуда
комисија подноси предлог Одлуке о избору најповољнијег
понуђача за давање у закуп привременог објекта – киоска у
својини ЈП „Пословни простор – Вождовац”, Управном одбору предузећа.
Одлуку о давању у закуп привременог објекта – киоска у
својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” доноси Управни одбор предузећа, иста се објављује на огласној табли ЈП
„Пословни простор – Вождовац” и доставља свим учесницима огласа.
Члан 5.
На одлу ку Управног одбора пред у зећа о давању у закуп привременог објекта – кио ска у својини ЈП „По словни про стор – Вождовац” учесник у по ступку прику пљања писаних понуда може подне ти приговор Већу градске
општине Вождовац у року од осам дана од дана пријема
Одлу ке о избору, преко писарнице ЈП „По словни про стор
– Вождовац”.
Одлука Већа градске општине Вождовац по приговору је
коначна.
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Члан 6.
На основу коначне одлуке о давању у закуп привременог
објекта – киоска у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” закључује се Уговор о закупу привременог објекта – киоска.
Уговором о закупу привременог објекта – киоска закључује директор (или заменик директора) ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
Уговором се ближе одређују услови и начин давања у закуп привременог објекта – киоска у својини ЈП „Пословни
простор – Вождовац”, као и међусобна права и обавезе закуподавца и закупца киоска.
Закупац је дужан да се пријави као корисник услуга код
комуналних пред узећа по потписивању уговора о закупу
киоска. Закупац је дужан да пред узима одговарајуће мере
за заштиту од пожара, сходно законским прописима.
Закупац привременог објекта – киоска обавезан је да
уредно плаћа закупнину, трошкове за утрошену електричну енергију, комуналне трошкове и друге трошкове, накнаду за привремено заузеће јавне површине, накнаду за
градско грађевинско земљиште, накнаду за евентуално постављене додатне покретне објекте (конзерваторе, фрижидере, тенде...) и др.
Члан 7.
Привремени објекат – киоск у својини ЈП „Пословни
простор – Вождовац” се даје у закуп:
– надметањем у виду прикупљања писаних понуда.
– непосредном доделом.
Члан 8.
Поступак давања у закуп привремених објеката – киоска
у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” спроводи се
расписивањем огласа који се објављује у једним од дневних
новина (средствима јавног информисања).
Оглас о јавном надметању односно прикупљању писаних понуда садржи:
– време трајања огласа, рок за достављање понуде,
– податке о привременом објекту (тип објекта, величина, намена, локација за постављање привременог објекта
и др.),
– почетни износ месечне закупнине привременог објекта,
– износ накнаде за трошкове спровођење поступка који
се уплаћује бесповратно за сваку поднету понуду,
– износ депозита (кауција),
– време на које се привремени објекат издаје у закуп,
– критеријуме за избор најповољније понуде,
– временски период када ће одлука о избору најповољнијег понуђача бити објављена на огласној табли предузећа,
– рок за приговор,
– средства обезбеђења извршења новчаних обавеза (дефинисани одлуком Управног одбора предузећа),
– место, датум и време јавног отварања понуда,
– друге потребне податке, односно елементе уредне и
потпуне понуде које утврди Управни одбор предузећа.
За сваки објекат који је предмет огласа подноси се посебна понуда.
Правно и физичко лице које је већ у закупу киоска на
територији општине Вождовац, који су у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац”, на више од десет објеката, нема право учешћа на расписаном огласу за доделу киоска у
закуп, као ни за давање у закуп киоска пу тем непосредне
доделе.

Број 1 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Закупац киоска који има право да конкурише на расписани оглас за доделу киоска у закуп пу тем оглашавања односно давања у закуп пу тем непосредне доделе (да није у закупу на више од десет објеката), даном објављивања огласа у
дневном листу не сме да има дуговања према ЈП „Пословни
простор – Вождовац”, као ни на дан подношења захтев за непосредну доделу у закуп киоска.
Корисници киоска који нису више у закуподавном односу са ЈП „Пословни простор – Вождовац”, било да су киоск
вратили на коришћење и управљање закуподавцу на основу
одлуке о отказу од стране закуподавца или отказа од стране закупца, немају право закупа киоска (учешћем на расписаном огласу или непосредном доделом), у наредне три године од дана извршене примопредаје привременог објекта
– киоска.
Сва правна и физичка лице која су одлуком Управног
одбора предузећа изабрана за закупца привременог објекта – киоска на некој од локација, пре ступања на снагу овог
правилника, али која из објективних разлога нису ушли у
посед киоска, а у међувремену одустану од учињене понуде,
уговор о закупу закључиће се са следећим најповољнијим
понуђачем по цени коју је он излицитирао. Исто правило важи и после ступања на снагу овог правилника.
Члан 9.
Критеријуми за избор најповољније понуде утврђују се
овим правилником.
У поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују правна и физичка лица која доставе уредну и потпуну писану понуду до последњег дана утврђеног расписаним
огласом.
Пријава садржи:
– за физичка лица: фотокопију личне карте,
– за правна лица и предузетнике: фотокопију Решења о
регистрацији, ПИБ, уговор о отварању текућег рачуна код
овлашћене банке, као и све друге доказе у складу са огласом,
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
За физичка, правна лица и предузетнике, обавезно је достављање уз понуду:
– доказа о уплати накнаде за трошкове спровођења поступка,
– доказ о уплати депозита.
Ако понуђач не изврши уплату депозита у року прописаном овим правиником и расписаним огласом, његова понуда се неће разматрати. Такву понуду ће комисија записнички констатовати и исту вратити понуђачу по доношењу
одлуке Управног одбора о избору закупца киоска.
Уколико понуђач чија понуда буде прихваћена као најповољнија и одлуком Управног одбора буде изабран за
закупца привременог објекта – киоска, после одлуке о додели од устане од учињене понуде, уплаћени депозит се неће вратити. У том случају уговор о закупу закључиће се са
следећим најповољнијим понуђачем по цени коју је он излицитирао.
Остали критеријуми којима се одређује предност при избору понуђача:
– банкарска гаранција – средство обезбеђења извршења
новчаних обавеза, плаћање закупа у висини понуђене -– излицитиране тромесечне закупнине са ПДВ-ом и уредно плаћање закупнине и других трошкова, која мора имати клаузулу да је неопозива безусловна, на први позив наплатива, без
приговора, са роком важности минимум 12 месеци, а максимум четири године од дана отварања понуда, која не може
прећи износ излицитиране закупнине за четири године,
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– доказ о измиреној комуналној такси за коришћење јавне површине, решење из ранијег периода о постављању привременог објекта – киоска,
– доказ о регистрацији за делатност предвиђену на локацији за коју се подноси понуда,
– решење о заузећу јавне површине на територији општине Вождовац,
– оверена фотокопија радне књижице лица у радном односу и обрасци за пријаву запослених.
Критеријуми за избор понуђача су следећи:
1. цена
70 бодова
2. банкарска гаранција
вредност банкарске гаранције
10 бодова
дужина рока важности банкарске
гаранције
5 бодова
3. дужина обављања делатности предвиђена
за локацију за коју се конкурише
(која се доказује решењем о заузећу
јавне површине и решењем о обављању
делатности предвиђене за локацију за коју
се подноси понуда као и уверење о стажу
на предметној локацији)
10 бодова
4. три бланко менице потписана и оверена,
менично овлашћење, са копијом картона
депо потписа
5 бодова
Понуђачу који не буде изабран, после коначне одлуке о
избору закупца, достављене менице се враћају.
Код давања у закуп привремених објеката – киоска надметањем у виду писаних понуда, понуда мора да садржи и
понуђени износ месечне закупнине привременог објекта који не може бити мањи од почетног износа месечног закупа
датог у тексту огласа.
Подно силац понуде даје понуду ме сечне закупнине
привременог објекта у не то изно су (без ПДВ-а), с тим
што заку пац за коришћење привременог објекта плаћа
месечну закупнину са припа дајућим ПДВ -ом, у скла ду са
законом.
Депозит је новчани износ који подносилац пријаве уплаћује као гаранцију за озбиљност понуде.
По спроведеном поступку прикупљања писаних понуда
изабраном закупцу, по коначности одлуке о додели, средства уплаћена по основу депозита за учешће по огласу се не
враћају већ се преносе на примљене авансе и третирају као
авансна уплата, а осталим учесницима поступка се враћа у
року од осам дана од дана коначности одлуке.
Висину депозита, цену закупа по локацијама и висину
накнаде за трошкове спровођења поступка по огласу одређује председник општине, Одлуком о одређивању услова за
спровођење поступка лицитације, прикупљањем писаних
понуда за давање у закуп привремених објеката – киоска на
јавним површинама општине Вождовац.
Висину депозита и висину накна де за трошкове спровођења по ступка, одређену Одлу ком о одређивању услова за спровођење по ступка лицитације, Управни одбор
пред у зећа може мењати својом одлу ком, сагледавајући
зах теве тржишта, приликом расписивања огласа за прику пљање затворених писаних понуда за издавање у закуп
привремених објеката – кио ска као и код непо средне доделе кио сака у закуп, на јавним површинама градске општине Вождовац.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.
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Члан 10.
У поступку надметања у виду писаних понуда пријава
се подноси под редним бројем понуде за једну локацију и
један објекат.
За сваки привремени објекат – киоск учесник надметања
у виду писаних понуда може поднети само једну пријаву.
Накнада за трошкове спровођења поступка уплаћује се за
сваку поднету пријаву и не враћа се учесницима поступка.

ђење поступка лицитације, прикупљања писаних понуда за
давање у закуп привремених објеката – киоска и Одлуке о
расписивању огласа коју доноси Управни одбор предузећа.
Сви учесници огласа о избору најповољније понуде биће
писмено обавештени.
Одлука о избору најповољнијег понуђача биће истакнута на огласној табли предузећа, и прослеђена свим учесницима огласа.

Члан 11.
Физичка и правна лица имају право учешћа на конкурсу, с тим што су физичка лица дужна да у року од 30 дана
од дана уласка у посед киоска, по потписаном записнику о
примопредаји, доставе решење о регистрацији, пиб, уговор
о отварању рачуна код пословне банке, картон депо потписа и три потписане и печатиране бланко менице.

Члан 16.
Правно и физичко лице, учесник огласа, дужно је да
уплати депозит у висини одређеној расписаним огласом као
и накнаду за спровођење поступка оглашавања прикупљања писаних понуда, у року за прикупљање понуда, и доказ о
уплати истих достави уз понуду, а све према Одлуци Управног одбора предузећа о расписивању огласа за прикупљање
писаних понуда за давање у закуп привремених објеката
– киоска и расписаног огласа.

Члан 12.
У случају да учесник поступка, прикупљања писаних понуда пу тем јавног оглашавања, одустане од учињене понуде,
после комисијског отварања, или после доношења одлуке о
избору закупца киоска, следећи понуђач на ранг листи има
право да закључи уговор по цени коју је излицитирао.
У случају да нико не закључи уговор, у поступку пу тем
јавног оглашавања, поступак давања у закуп оглашаваног
предметног привременог објекта – киоска може се дати у закуп непосредном доделом, по цени која не може да буде нижа од почетне цене закупа објављеног код последњег оглашавања.
Управни одбор може на предлог комисије одлу чити
да се поново распише оглас о прикупљању понуда за издавање у закуп привремених објеката-киоска који су већ
једном или више пу та оглашавани у средствима јавног информисања.
Члан 13.
Уколико се на основу извршеног бодовања, по критеријумима из члана 9. овог правилника, утврди да више понуда
имају једнак број бодова, предност ће имати понуђач по следећем редоследу:
1. који је понудио већу цену закупа,
2. који је имао привремени објекат на локацији за коју се
конкурише,
3. који има већи број лица у радном односу у предузећу
или радњи.
Члан 14.
Евентуални приговори учесника огласа Већу градске општине Вождовац, подносе се Управном одбору предузећа
преко писарнице ЈП „Пословни простор – Вождовац”, који
га прослеђује Већу општине на одлучивање.
Одлука Већа градске општине Вождовац по приговору је
коначна.
Члан 15.
Поступак отварања понуда и предлога за избор најповољнијег понуђача спроводи Комисија за отварање и стручну оцену понуда.
Избор најповољнијег понуђача извршиће Управни одбор предузећа на предлог Комисије за отварање и стручну
оцену понуда за доделу привремених објеката – киоска, у року који одреди Управни одбор предузећа својом одлуком о
расписивању огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп привремених објеката – киоска, а на основу Одлуке председника општине о одређивању услова за спрово-

Члан 17.
Привремени објекат – киоск који је у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац”, закупац не може издати у
подзакуп, односно не може пренети на коришћење другом
лицу уговором о пословно-техничкој сарадњи нити било којим другим правним послом.
Уколико закупац поступи противно ставу 1. овог члана,
уговор закључен између ЈП „Пословни простор – Вождовац” и најповољнијег понуђача (закупца) престаје да важи.
Изабран закупац привременог објекта – киоска, без сагласности Управног одбора, не сме мењати изглед и облик
киоска, нити било какве преправке без сагласности закуподавца.
Члан 18.
Право закупа привременог објекта – киоска у својини
ЈП „Пословни простор – Вождовац” може се за време трајања закупа пренети са закупца на друго лице:
1. ако је закупац правно лице, на привредно друштво
чије је оснивач закупац, односно на привредно друштво настало услед неке статусне промене закупца (спајање, припајање, подела и одвајање друштава), као и са правног лица на
СТР и обрну то. Захтев мора да се односи на све локације
– објекте за које правно лице има закључен уговор о закупу
са ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
2. са закупца, власник радње или оснивача предузећа,
на члана породичног домаћинства закупца у случају смрти
закупца или одласка у пензију. Ако члан породичног домаћинства, не жели да настави закуподавни однос, уговор се
раскида.
Члан 19.
Право закупа привременог објекта у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” може се пренети са закупца који
је правно лице на лица утврђена у члану 18. тачка 1. правилника, по писменом захтеву закупца уз доказ да су измирене
обавезе закупа предметног привременог објекта на дан подношења захтева.
Право заку па привременог објекта у својини ЈП „Пословни про стор – Вождовац” може се прене ти са закупца
(физичког лица, власника радње или оснивача пред у зећа) на члана породичног домаћинства закупца у слу чају
смрти закупца по писменом зах теву члана породичног
домаћинства и сагласност оста лих чланова породичног
домаћинства, који се подно си у року од 30 дана од смрти
закупца.
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У случају пропуштања рока из претходног става нови закупац предметног привременог објекта – киоска у својини
ЈП „Пословни простор – Вождовац” одредиће се по поступку који одреди Управни одбор предузећа (јавним оглашавањем или непосредном доделом).
Право закупа привременог објекта у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” може се пренети са закупца
(физичког лица, власника радње, оснивача предузећа) на
члана породичног домаћинства закупца, у случају одласка
у пензију закупца по писменом захтеву закупца (уз неопходни доказ о пензионисању) и сагласности члана породичног
домаћинства, уз доказ да су измирене све обавезе закупца
по основу закупа предметног привременог објекта на дан
подношења захтева.
Члан 20.
Захтев из члана 18, а у вези са чланом 19. правилника
подноси се Управном одбору ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
Управни одбор предузећа доноси одлуку о давању у закуп привременог објекта у својини ЈП „Пословни простор
– Вождовац” уколико су испуњени услови из чл. 18. и 19.
овог правилника.
Одлука Управног одбора биће достављена закупцу (подносиоцу захтева) и објављена на огласној табли предузећа.
На одлуку Управног одбора предузећа може се изјавити
приговор Већу градске општине Вождовац у року од осам
дана од дана достављања одлуке о избору, преко писарнице
ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
Одлука Већа градске општине Вождовац по приговору је
коначна.
На основу коначне одлуке о давању у закуп привременог
објекта – киоска у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” закључује се уговор – анекс уговора о закупу привременог објекта – киоска.
Уговор – анекс уговора о закупу привременог објекта
– киоска у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” са
новим закупцем закључује се под истим условима као и Уговор о закупу са претходним закупцем.
Члан 21.
Свака уговорена страна може отказати даље коришћење
привременог објекта – киоска. Отказни рок износи 30 дана.
Члан 22.
ЈП „Пословни простор – Вождовац” као закуподавац ће
отказати уговор о закупу привременог објекта – киоска:
– ако закупац не плати закупнину ни у року од 15 дана
пошто га је закуподавац позвао на плаћање,
– ако закупац не плати трошкове из члана 6. правилника, и друге припадајуће трошкове, ни у року од 15 дана пошто га је закуподавац позвао на плаћање,
– ако закупац привремени објекат – киоск користи за
обављање пословне делатности противно уговору или на
начин којим се привременом објекту – киоску његовом кривицом или кривицом лица за које је он одговоран, наноси
штета,
– ако закупац не обавља уговорену делатност у привременом објекту – киоску дуже од 60 дана,
– уколико закупац уз привремени објекат – киоск поставља мање покретне витрине и друге покретне објекте без сагласности надлежног органа,
– у случајевима измене Плана постављања привремених
објеката на јавним површинама у Београду као и у случају
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измене Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама,
– неиспуњењем осталих преузетих уговорних обавеза,
– у другим случајевима ка да закуподавац односно оснивач закуподавца има правни интерес сходно одредбама
позитивних прописа.
Одлуку о отказу уговора о закупу доноси Управни одбор
предузећа.
Одлука ће бити достављена закупцу и објављена на огласној табли предузећа.
На одлуку Управног одбора закупац може уложити приговор Већу градске општине Вождовац у року од осам дана
од дана пријема одлуке, преко писарнице ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
Одлука Већа градске општине Вождовац је коначна.
У случају спора надлежан је суд у Београду.
У поновном поступку давања у закуп привремених објеката – киоска примењиваће се одредбе овог правилника.
Члан 23.
ЈП „Пословни простор – Вождовац” задржава право да
услуге редовног и ванредног одржавања киоска пренесе на
закупце, без права закупца на рефундацију трошкова одржавања, што ће се дефинисати одлуком Управног одбора.
Управни одбор предузећа може својом одлуком о расписивању огласа о издавању у закуп привременог објекта
– киоска као и доделе киоска у закуп непосредним пу тем,
одлучити да је понуђач дужан да уплати аванс у висини излицитиране цене закупа са ПДВ-ом за период који ће дефинисати својом одлуком, пре потписивања уговора о закупу.
Члан 24.
Сходно члану 21. правилника, одређује се надлежност
Одељења за инспекцијске послове општине Вождовац за
принудно извршење коначне одлуке о отказу уговора о закупу, исељења из привременог објекта – киоска и ослобађање
истог од лица и ствари.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Све што није регулисано овим правилником регулисаће
се уговором о давању на коришћење привремених објеката
– киоска.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о давању на коришћење привремених објеката
– киоска на јавним површинама који су у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” I број 353-412/07 од 20. јула
2007. године, осим одредаба правилника који регулишу
авансну уплату (за оне закупце киосака који су ушли у посед истих пре ступања на снагу овог правилника), и које ће
се примењивати на кориснике локација до истека рока којим се уплаћени аванс у висини излицитиране дванаестомесечне закупнине користи као накнада 50% месечне закупнине у периоду од две године од дана уласка закупца у посед
киоска.
Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган градске општине Вождовац
I број 110-1/10, 14. јануара 2010. године
Председник
Бранко Арсенијевић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 25. јануара
2010. године, на основу члана 52. Стату та градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08),
члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац”
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06),
члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана
21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06),
по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац на седници одржаној 25. јануара 2010. године, донео је

ЗА КЉ У ЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА
У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац („Службени
лист града Београда” бр. 5/05, 18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07,
20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08, 01/09, 11/09 и 37/09) у тачки
2. речи „до 31. децембра 2009. године” замењују се речима
„до 28. фебруара 2010. године”.
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу гра да
Београ да”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/5, 25. јануара 2010. године
Председник
Жељко Јове тић, с. р.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено
је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора
Школе за дизајн текстила које је објављено у „Службеном
листу града Београда” број 49 од 13. новембра 2009. године,
поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
У тачки 1. уместо речи: „Бојана Петровић” треба да стоје
речи: „Бојана Петрић”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора
Медицинске школе „Београд”, Београд које је објављено у
„Службеном листу града Београда” број 57 од 16. децембра
2009. године, поткрала грешка, па се даје

ИС ПРА В К А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД
У тачки 1. уместо речи: „Милан Стојановић, предузетник” треба да стоје речи: „Зоран Стојановић, предузетник”.
Из Скупштине града Београда
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САДРЖАЈ
Страна
Правилник о допуни Правилника о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац
права коришћења град Београд – – – – – – – – – – –
Програм потреба за ауто-такси превозом у граду
Београду за период од 2010. године до 2014. године– –
Решење о оснивању Буџетског фонда за пољопривредно земљиште града Београда – – – – – – – –
Решење о ценама услуга за извршење програма у
делатности друштвене бриге о деци у Београду – –
Решење о давању сагласности на измену Правилника о уну трашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за културу и образовање
Раковица, из Београда, ул. Мишка Крањца бр. 7 – –
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених
Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о измени Интервентних мера заштите
најугроженијих грађана – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже основних школа на простору Генералног плана Београда и делова општина Вождовац,
Земун и Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе, општина
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
2

3

3

3
4

4

5

6

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Решење о избору Верификационог одбора Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Одлука о верификацији мандата одборника
Скупштине градске општине Вождовац – – – – – –
Решење о избору председника Скупштине градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о постављењу секретара Скупштине
градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о избору председника градске општине
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7
7
8
8
8
8
9
9
9
10

Страна
Решење о избору заменика председника градске
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору Већа градске општине Вождовац –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу грађанског браниоца – омбудсмана градске општине Вождовац– – – – – – – –
Решење о избору заштитника грађана градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика грађанског браниоца – омбудсмана градске општине Вождовац – – –
Решење о избору заменика заштитника грађана
градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору Комисије за административна
и мандатна питања – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о разрешењу
и именовању Изборне комисије градске општине
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни
простор Вождовац”– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика директора ЈП
„Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика директора ЈП
„Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
ЈП „Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
ЈП „Пословни простор Вождовац” – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – –

10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
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Страна
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – –
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Спортског центра „Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
Спортског центра „Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Спортског центра „Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Спортског центра „Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Дома културе
„Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Дома културе „Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Дома културе „Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – –

16
16
17
17
17

Страна
Пословник Изборне комисије градске општине
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о давању у закуп привремених објеката – киоска на јавним површинама који су у својини ЈП „Пословни простор – Вождовац” – – – – – –

18

20

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у25
општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –

17
Исправке
18
18
18

Исправка Решења о именовању члана Школског
одбора школе за дизајн текстила, Београд – – – – –
Исправка Решења о именовању члана Школског
одбора Медицинске школе „Београд”, Београд – – –

25
25

Број 1 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. јануар 2010.
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