
Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете оставке, Милана Јанковића, са изборне листе Со-
цијалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).

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

Скупштина града Београда
Број 118-350/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и члана 
109. Пословника Скупштине града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 15/09 и 14/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града 
Београда изабраном на изборима, одржаним 11. маја 2008. 
године, Марији Вукадиновић, са изборне листе Соција-
листичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пен-
зионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).

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

Скупштина града Београда
Број 02-615/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу члана 8. став 1. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), а у вези са 
чланом 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 25. тачка 9. и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези 
са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), донела је 

ОДЛУКУ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се: 
1. услови, начин и поступак давања у закуп грађевин-

ског земљишта у јавној својини; 
2. рокови, начин и услови плаћања закупнине; 
3. услови, начин и поступак измене и раскида уговора о 

закупу грађевинског земљишта у јавној својини, 
за територију града Београда (у даљем тексту: град). 

Члан 2.
Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено зако-

ном и планским документом као грађевинско, које је пред-
виђено за изградњу и редовно коришћење објекта, као и 
земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом 
и земљиште које служи за редовну употребу тих објеката.

Грађевинско земљиште се користи према намени 
одређеној планским документом, на начин којим се обез-
беђује његово рационално коришћење, у складу са законом.

Члан 3.
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неиз-

грађено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме 

су изграђени објекти у складу са законом, намењени за трај-
ну употребу.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на 
коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти 
супротно закону и земљиште на коме су изграђени само 
објекти привременог карактера.

Члан 4.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је кому-

нално опремљено за грађење, у складу са важећим планским 
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документом (изграђен приступни пут, електро мрежа, обез-
беђено снабдевање водом и обезбеђени други посебни услови).

Члан 5.
Град уређује грађевинско земљиште и стара се о њего-

вом рационалном коришћењу, према намени земљишта 
предвиђеној планским документом, у складу са законом. 

Члан 6.
Послове обезбеђивања услова за уређивање, употребу, 

унапређивање и заштиту грађевинског земљишта за град, 
обавља Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда ЈП (у даљем тексту: Дирекција). 

Члан 7. 
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређи-

вање и заштиту грађевинског земљишта обухвата: припре-
му средњорочних и годишњих програма уређивања грађе-
винског земљишта, уређивање грађевинског земљишта, 
старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу 
грађевинског земљишта, као и обављање других послова  у 
складу са законом и другим прописима.

Члан 8. 
Град прибавља и даје у закуп грађевинско земљиште, у 

складу са законом, преко органа одређеног Статутом града 
и Дирекције. 

II. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 9. 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово 

припремање и опремање. 
Припремање грађевинског земљишта обухвата истраж-

не радове, израду геодетских, геолошких и других подло-
га, израду планске и техничке документације, програма за 
уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, сани-
рање терена и друге радове.

Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене. 

Члан 10. 
Уређивање грађевинског земљишта врши се према 

средњорочним и годишњим програмима уређивања које 
доноси град. 

Члан 11. 
Радове на уређивању грађевинског земљишта, утврђене 

програмом из члана 10. ове одлуке, врши Дирекција. 

Члан 12.
Град прописује мерила за обрачун висине накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта.
Средства добијена од накнаде за уређивање грађе-

винског земљишта користе се за уређивање грађевинског 
земљишта, прибављање грађевинског земљишта и из-
градњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

Члан 13.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обез-

беђује се из средстава остварених од: 
1) накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) конверзије права коришћења, односно права закупа, у 

складу са законом;
4) других извора у складу са законом. 

III. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Основне одредбе

Члан 14.
Грађевинско земљиште у јавној својини (у даљем тексту: 

грађевинско земљиште) се даје у закуп:
1) ради изградње, у складу са планским документом на 

основу кога се издаје локацијска дозвола;
2) ради прибављања грађевинске дозволе, власнику 

бесправно саграђеног објекта, ако је изградња тог обје-
кта у складу са условима предвиђеним Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 79/2009 и 
81/2009-исправка) (у даљем тексту: закон);

3) власнику објекта у складу са чланом 102. став 3. закона.

Члан 15.
Грађевинско земљиште се даје у закуп као неизграђено и 

уређено.
Грађевинско земљиште може се дати у закуп и као неиз-

грађено грађевинско земљиште које није уређено, ако учес-
ник у поступку јавног надметања, односно прикупљања по-
нуда јавним огласом, односно подносилац захтева у поступку 
давања у закуп грађевинског земљишта непосредном пого-
дбом, прихвати прописане услове за уређивање земљишта 
садржане у јавном огласу, односно условима за непосредну 
погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку извр-
ши комунално опремање грађевинског земљишта.

Члан 16.
Давање у закуп грађевинског земљишта спроводи се јав-

ним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, 
по тржишним условима.

У случају из става 1. овог члана грађевинско земљиште 
се даје у закуп лицу које понуди највиши износ закупнине 
за то земљиште, који се накнадно не може умањивати. 

Грађевинско земљиште може се дати у закуп непосред-
ном погодбом у случају:

1) изградње објеката за потребе обављања послова из 
надлежности државних органа и организација, органа једи-
ница територијалне аутономије и локалне самоуправе, као 
и других објеката у јавној својини;

2) прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправ-
но саграђеног објекта, који је захтев поднео у роковима 
прописаним законом, ако је изградња тог објекта у складу 
са условима предвиђеним законом;

3) исправке граница суседних катастарских парцела;
4) формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 

102. закона;
5) давања у закуп из члана 96. став 6. закона;
6) споразумног давања земљишта ранијем власнику не-

покретности која је била предмет експропријације у складу 
са прописима о експропријацији.

Члан 17.
Грађевинско земљиште се даје у закуп на одређено вре-

ме, а најдуже на 99 година. 

2. Надлежност

Члан 18.
Град даје у закуп грађевинско земљиште ради изградње 

објекта површине преко 800 метара квадратних бруто раз-
вијене грађевинске површине (у даљем тексту: БРГП) у ок-
виру једне грађевинске парцеле или у оквиру комплекса.
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Градска општина даје у закуп грађевинско земљиште 
ради изградње објекта до 800 метара квадратних БРГП, у 
оквиру једне грађевинске парцеле или у оквиру комплекса. 

Уколико је планским документом предвиђена изградња 
објекта са више ламела или објеката у низу, под БРГП се 
подразумева укупна површина свих планираних објеката 
на једној грађевинској парцели, односно комплексу. 

Град даје у закуп грађевинско земљиште ради приба-
вљања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног 
објекта, без обзира на БРГП објекта.

БРГП јесте збир површина свих надземних етажа обје-
кта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

3. Органи надлежни у поступцима давања у закуп 
грађевинског земљишта

Члан 19.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта из на-

длежности града доноси градоначелник града Београда (у 
даљем тексту: градоначелник). 

Решење из става 1. овог члана, као и друге акте које на 
основу ове одлуке доноси градоначелник, припрема на-
длежна организациона јединица градске управе (у даљем 
тексту: организациона јединица градске управе) и доставља 
градоначелнику у форми предлога. 

Члан 20.
Поступак давања у закуп грађевинског земљишта из 

надлежности града спроводи Комисија за давање у закуп 
грађевинског земљишта града (у даљем тексту: Комисија).

Комисију образује градоначелник и иста има председни-
ка и четири члана.

Комисија доноси пословник о раду.
О раду Комисије води се записник, који по окончаном 

поступку из надлежности Комисије потписује председник 
Комисије. 

Стручне и административне послове за Комисију врши 
Дирекција. 

Комисију заказује председник Комисије, на иницијати-
ву Дирекције или организационе јединице градске управе, у 
складу са пословником Комисије. 

По окончаном поступку из надлежности Комисије, за-
писник Комисије, са одговарајућим предлогом доставља се 
организационој јединици градске управе, у року од осам 
дана од дана одржане седнице Комисије. 

Члан 21.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта из на-

длежности градске општине доноси надлежни орган град-
ске општине (у даљем тексту: орган градске општине). 

Решење из става 1. овог члана, као и друге акте које на 
основу ове одлуке доноси орган градске општине, припре-
ма надлежна организациона јединица општинске управе (у 
даљем тексту: организациона јединица општинске управе) 
и доставља органу градске општине у форми предлога. 

Поступак давања у закуп грађевинског земљишта из 
надлежности градске општине спроводи Комисија коју об-
разује орган градске општине.

Комисија из става 3. овог члана има председника и два 
члана, од којих се један именује на предлог градоначелника. 

О раду Комисије води се записник који по окончаном 
поступку из надлежности Комисије потписује председник 
Комисије 

По окончаном поступку из надлежности Комисије, за-
писник Комисије са одговарајућим предлогом, доставља се 

организационој јединици општинске управе у року од осам 
дана од дана одржане седнице Комисије. 

4. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта

Члан 22.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта садржи: 
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у 

закуп; 
2. опис и ближе податке о грађевинском земљишту;
3. опис и ближе податке о објекту који ће се градити, од-

носно изграђеном објекту; 
4. износ закупнине, рок плаћања и прописане начине 

плаћања закупнине (једнократно са предвиђеним попустом, 
или на рате, са констатацијом да ће се уколико се уговори 
плаћање на више рата износ рате усклађивати са порастом 
цена на мало у Републици Србији, према објављеним пода-
цима надлежне организације за послове вођења статистике);

5. једнинични износ накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта;

6. рок трајања закупа; 
7. одредбу да се по завршеној изградњи и упису објекта 

у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на 
њима конверзија права закупа у право својине може извр-
шити по измирењу укупне закупнине, о чему закуподавац 
издаје потврду;

8. рок привођења грађевинског земљишта намени, уко-
лико се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње; 

9. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у за-
куп да, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о 
давању у закуп грађевинског земљишта, закључи са Дирек-
цијом уговор о закупу. 

Решење о давању у закуп грађевинског земљишта, као и 
други акти које на основу ове одлуке доноси градоначелник, 
односно орган градске општине, достављају се Дирекцији у 
року од пет дана од дана доношења.

Члан 23.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта ор-

ганизациона јединица градске, односно општинске управе 
достаља свим учесницима у поступку јавног надметања, од-
носно прикупљања понуда, као и надлежном јавном право-
бранилаштву.

Учесник јавног надметања, односно прикупљања пону-
да, који сматра да му је у поступку јавног надметања или 
прикупљања понуда повређено право, може против решења 
о давању у закуп грађевинског земљишта да покрене управ-
ни спор, у року од 30 дана од дана достављања тог решења.

Надлежно јавно правобранилаштво има право да, ако 
сматра да је решење о давању у закуп грађевинског земљишта 
донето супротно одредбама Закона и посебним условима за 
уређење земљишта садржаним у јавном огласу, поднесе тужбу 
надлежном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења.

5. Уговор о давању у закуп грађевинског земљишта 

Члан 24.
Уговор о закупу грађевинског земљишта (у даљем текс-

ту: уговор о закупу) закључују Дирекција и лице коме се 
даје у закуп грађевинско земљиште, у року од 30 дана од 
дана правоснажности решења о давању у закуп грађевин-
ског земљишта.

Уговор о закупу садржи нарочито: 
1. опис и ближе податке о грађевинском земљишту;
2. опис и ближе податке о намени и величини објекта 

који ће се градити, односно који је изграђен; 
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3. висину закупнине;
4. рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се 

уговара плаћањe закупнине на више рата уговор садржи на-
чин усклађивања висине закупа са порастом цена на мало у 
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике;

5. рок трајања закупа;
6. одредбу да се по завршеној изградњи и упису објекта 

у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на 
њима конверзија права закупа у право својине може извр-
шити по измирењу укупне закупнине, о чему закуподавац 
издаје потврду;

7. јединични износ накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, прописане рокове и начин плаћања накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта;

8. посебне услове за уређење ако се у закуп даје неуређе-
но грађевинско земљиште;

9. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе 
намени уколико се грађевинско земљиште даје у закуп ради 
изградње;

10. права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
11. начин решавања спорова;
12. услове, начин и поступак за измену и раскид угово-

ра;
13. обавезу закупца да са надлежним предузећима уго-

вори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топ-
лификацију, гасификацију и друго;

14. друга права и обавезе.
Потписи уговорача на уговору о закупу и анексима ис-

тог се оверавају у суду, а трошкови падају на терет закупца.
Право закупа уписује се у јавној књизи о евиденцији не-

покретности и правима на њима. 

6. Поступци давања у закуп грађевинског земљишта

6.1. Давање у закуп грађевинског земљишта јавним надме-
тањем и прикупљањем понуда јавним огласом

Члан 25.
Грађевинско земљиште се даје у закуп јавним надме-

тањем ако планирана БРГП објекта, односно објеката који 
треба да се граде, не прелази 10.000 метара квадратних. 

Грађевинско земљиште се даје у закуп прикупљањем пону-
да јавним огласом ако планирана БРГП објекта, односно обје-
ката који треба да се граде, прелази 10.000 метара квадратних. 

Управни одбор Дирекције одлучује о јавном оглашавању 
јавног надметања, односно прикупљања понуда за давање у 
закуп грађевинског земљишта из ст. 1. и 2. овог члана, као и 
висини депозита коју подносилац пријаве ради учествовања 
у поступку јавног надметања, односно подносилац понуде 
ради учествовања у поступку прикупљања понуда мора упла-
тити на депозитни рачун Дирекције или положити неопозиву 
лицитациону банкарску гаранцију, без „приговора” и напла-
тиву „на први позив” са роком важности до 180 дана од дана 
давања пријаве, односно понуде (у даљем тексту: депозитна 
банкарска гаранција), с тим да висина депозита не може бити 
мања од 10%, нити већа од 50% почетног износа закупнине. 

Надлежни орган градске општине одлучује о јавном ог-
лашавању јавног надметања, за давање у закуп грађевинског 
земљишта из надлежности градске општине, након приба-
вљања од Дирекције података о висини закупнине и јединич-
ног износа накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 
одређену локацију. Надлежни орган градске општине одлу-
чује о висини депозита коју подносилац пријаве ради учест-
вовања у поступку јавног надметања мора уплатити на депо-
зитни рачун Дирекције или положити депозитну банкарску 

гаранцију, с тим да висина депозита не може бити мања од 
10%, нити већа од 50% почетног износа закупнине. 

Члан 26.
Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистри-

буира на целој територији Републике Србије. 
Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању 

понуда за давање у закуп грађевинског земљишта садржи 
нарочито:

1. опис и ближе податке о грађевинском земљишту;
2. услове за изградњу (намена, спратност, површина 

објекта у m² и друго);
3. степен комуналне опремљености и посебне услове за 

уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште;
4. обавезу лица коме се даје у закуп грађевинско 

земљиште да са надлежним предузећима уговори и плати 
трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 
гасификацију и друго;

5. рок трајања закупа и одредбу да се по завршеној из-
градњи и упису објекта у јавној књизи о евиденцији не-
покретности и правима на њима конверзија права закупа у 
право својине може извршити по измирењу укупне закуп-
нине, о чему закуподавац издаје потврду

6. почетни износ закупнине;
7. рок, начин и динамику плаћања закупнине пропи-

сане чланом 36. ове одлуке (једнократно са правом на по-
пуст од 30 % од највишег излицитираног, односно понуђе-
ног износа закупнине, или на рате са прописаним начином 
усклађивања износа закупнине са порастом цена на мало у 
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике);

8. рок привођења грађевинског земљишта намени;
9. јединични износ накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта;
10. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда, 
уплати депозит на депозитни рачун Дирекције, или положи 
депозитну банкарску гаранцију и одредбе прописане чл. 32. 
34. и 44. ове одлуке; 

11. обавезан садржај пријаве, односно понуде и испра-
ве које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у 
складу са чланом 27. ове одлуке; 

12. поуку о праву на покретање управног спора против 
решења о давању у закуп грађевинског земљишта у складу 
са чланом 97. став 5. Закона; 

13. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у 
закуп да у року од 30 дана од дана правоснажности решења 
о давању у закуп грађевинског земљишта, закључи са Ди-
рекцијом уговор о закупу када је обавезан да достави један 
од инструмената обезеђења плаћања закупнине, у складу са 
чланом 36. ове одлуке;

14. коме се подносе пријаве, односно понуде;
15. рок за подношење пријава, односно понуда;
16. место и време одржавања јавног надметања, односно 

отварања понуда;
17. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надме-
тања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде 
бити одбачене. 

Члан 27. 
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у 

даљем тексту: пријава), односно понуда за учествовање у 
поступку прикуљања понуда јавним огласом (у даљем текс-
ту: понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом 
назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац 
пријаве, односно понуде.
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Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи 
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, од-
носно понуду правног лица се прилаже извод из регистра 
привредних субјеката надлежног органа и потврда о порес-
ком идентификационом броју. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи 
име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора 
бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз 
пријаву, односно понуду се прилаже извод из регистра надлеж-
ног органа и потврда о пореском идентификационом броју. 

Уз пријаву, односно понуду се подноси копија исправе о 
уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву, односно понуду мора да се достави изјава 
подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све ус-
лове из јавног огласа. 

Понуда мора да садржи износ понуђене закупнине, који 
је исти или већи од почетног износа утврђеног огласом.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све 
што је прописано, ако нису приложене све исправе како је 
то предвиђено у ст. 1. 2. 3. 4. и 5. овог члана, односно ако не 
садржи све податке предвиђене јавним огласом или су по-
даци дати супротно објављеним условима. 

Члан 28.
Рок за подношење пријава, односно понуда не може 

бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
За давање у закуп грађевинског земљишта из надлеж-

ности града, пријава, односно понуда се доставља Дирек-
цији најкасније до краја радног времена претходног радног 
дана пре дана одржавања јавног надметања, односно дана 
отварања понуда. Благовременом се сматра пријава, од-
носно понуда приспела у Дирекцији, до дана и сата датог у 
јавном огласу, без обзира на начин достављања.

За давање у закуп грађевинског земљишта из надлеж-
ности градске општине, пријава се доставља организацио-
ној јединици општинске управе најкасније до краја радног 
времена претходног радног дана пре дана одржавања јавног 
надметања. Благовременом се сматра пријава приспела у 
организационој јединици општинске управе, до дана и сата 
датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Члан 29.
Пријаву, односно понуду не могу поднети председник 

нити било који члан Комисије. 

Члан 30.
Председник Комисије отвара седницу Комисије, сао-

пштава податке о грађевинском земљишту које се даје у за-
куп и почетни износ закупнине.

Председник Комисије констатује колико је пријава, од-
носно понуда примљено и по редоследу приспећа јавно от-
вара и чита цео текст пријаве, односно понуде. Председник 
Комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, 
односно понуду.

Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно по-
нуде, ко је од подносилаца пријава, односно понуда присутан 
са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања, од-
носно присуствује поступку отварања понуда и које су прија-
ве, односно понуде неблаговремене, односно непотпуне.

Председник Комисије констатује да подносилац небла-
говремене или непотпуне пријаве, односно лице које нема 
уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне 
пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. 

Председник Комисије констатује да се неблаговремене 
или непотпуне понуде одбацују.

Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши из-
нос закупнине. 

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања 
и позива учеснике да дају своје понуде износа закупнине.

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и гласно 
каже који износ закупнине нуди. 

Председник Комисије пита три пута да ли неко даје 
више од највишег претходно понуђеног износа и после 
трећег позива, констатује који је највиши понуђени износ 
и име понуђача. 

Учесник који је понудио највиши износ потписује изјаву 
са назнаком висине износа. 

Председник Комисије објављује када је јавно надметање 
завршено. 

Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда 
имају право увида у поднете пријаве, односно понуде.

Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је 
јаван и могу да му присуствују сва заинтересована лица.

Члан 31.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве 

не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од 
пријаве.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су 
испуњени и кад истом приступи само један учесник, с тим 
што се закупнина утврђује у почетном износу. 

Услови за спровођење поступка прикупљањa понуда 
јавним огласом су испуњени и уколико се на јавни оглас 
пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско 
земљиште даје у закуп под условом да је учесник понудио 
најмање почетни износ закупнине.

Уколико јавно надметање, односно поступак при-
купљања понуда јавним огласом не успе, поступак оглаша-
вања се понавља по истеку рока од најмање 15 дана од дана 
неуспелог јавног надметања, односно отварања понуда.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда, пријаве 
два или више учесника и понуде исти износ закупнине, ко-
мисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи 
доставе додатну понуду о висини износа закупнине. 

Члан 32.
Уколико учесник јавног надметања који је понудио нај-

виши износ закупнине одустане пошто председник Коми-
сије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења 
решења о давању у закуп грађевинског земљишта, поступак 
јавног оглашавања се понавља. 

Уколико учесник прикупљања понуда који је пону-
дио највиши износ закупнине одустане пошто је Комисија 
утврдила који понуђач је понудио највиши износ закупни-
не, а пре доношења решења о давању у закуп грађевинског 
земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља. 

Лице из ст. 1 и 2. овог члана нема право на повраћај уп-
лаћеног депозита, а евентуално дата депозитна банкарска 
гаранција ће се наплатити. 

6.2. Давање у закуп грађевинског земљишта непосредном 
погодбом

Члан 33.
Захтев за давање у закуп грађевинског земљишта непо-

средном погодбом из надлежности града, подноси се орга-
низационој једници градске управе. 

Захтев за давање у закуп грађевинског земљишта непо-
средном погодбом из надлежности градске општине, под-
носи се организационој једници општинске управе. 
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По обради предмета организациона једница градске, од-
носно општинске управе прибавља од Дирекције податак 
о висини закупнине, јединичном износу накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта и другим условима за уређи-
вање грађевинског земљишта ако се у закуп даје неуређено 
грађевинско земљиште (у даљем тексту: услови), које доста-
вља подносиоцу захтева на изјашњење. 

Уколико се у закуп даје грађевинско земљиште ради 
формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. 
закона, односно ако се у закуп даје грађевинско земљиште 
у складу са чланом 49. ове одлуке, услови садрже податак о 
висини закупнине.

Подносилац захтева је дужан да у року од осам дана од 
дана пријема услова достави писану изјаву да исте прихва-
та. У случају да се подносилац захтева у наведеном року не 
изјасни или не прихвати услове сматраће се да је одустао о 
поднетог захтева.

Захтев из члана 1. овог члана, са писаном изјавом подноси-
оца захтева да прихвата услове, организациона једница град-
ске, односно општинске управе доставља надлежној Комисији.

Комисија цени основаност захтева и записник са одго-
варајућим предлогом доставља се организационој јединици 
градске, односно општинске управе, у року од осам дана од 
дана одржане седнице Комисије. 

7. Стављање ван снаге решења о давању у закуп 
грађевинског земљишта

Члан 34. 
У случају да лице коме је дато у закуп грађевинско 

земљиште одустане од закупа после доношења решења о 
давању у закуп грађевинског земљишта, а пре закључења 
уговора о закупу, градоначелник, односно орган градске 
општине доноси решење о стављању ван снаге решења о да-
вању у закуп грађевинског земљишта.

У случају да лице коме је дато у закуп грађевинско 
земљиште својом кривицом не приступи закључењу уговора 
у року од 30 дана од дана правоснажности решења о давању у 
закуп грађевинског земљишта, градоначелник, односно орган 
градске општине доноси решење као у ставу 1. овог члана. 

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, предлог за доношење 
решења о стављању ван снаге решења о давању земљишта у 
закуп подноси лице које одустаје од права закупа, односно 
Дирекција.

Предлог из става 3. овог члана се подноси организацио-
ној јединици градске, односно општинске управе, која исти, 
по извршеној обради, доставља надлежној Комисији.

Комисија цени основаност предлога и записник са од-
говарајућим предлогом доставља организационој јединици 
градске, односно општинске управе, у року од осам дана од 
дана одржане седнице Комисије. 

Лица из ст. 1. и 2. овог члана немају право на повраћај 
уплаћеног депозита по oснову учешћа на јавном огласу о 
јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евенту-
ално дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити. 

IV. ЗАКУПНИНА

Члан 35.
Закупнину за грађевинско земљиште плаћа лице коме је 

грађевинско земљиште дато у закуп у поступцима утврђе-
ним овом одлуком.

Почетни износ закупнине утврђује се у висини тржиш-
не вредности по метру квадратном грађевинског земљишта, 
према процени пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије.

Члан 36.
Закупац плаћа закупнину једнократно или у ратама.
У случају плаћања закупнине једнократно уплатом у 

року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу, заку-
пац има право на умањење закупнине за 30%.

Умањење од 30% има и закупац који плаћање врши у ра-
тама у случају једнократног плаћања преосталих недоспе-
лих рата, а на износ недоспелих рата.

У случају плаћања закупнине у ратама, закупац врши 
плаћање на следећи начин:

– у року од 36 месеци, без права на умањење. Обрачуна-
ту закупнину, закупац је дужан да плати на следећи начин: 
прву рату у висини од 10% утврђене закупнине, у року од 15 
дана од дана закључења уговора о закупу, а преостали из-
нос обрачунате закупнине у 35 једнаких месечних рата;

– у року до 60 месеци уколико се земљиште даје у закуп 
у складу са чланом 16. став 3. тачка 2. ове одлуке. Обрачуна-
ту закупнину, закупац је дужан да плати на следећи начин: 
прву рату у висини од 10% утврђене закупнине, у року од 15 
дана од дана закључења уговора о закупу, а преостали из-
нос обрачунате закупнине у 59 једнаких месечних рата. 

Рате ће се усклађивати са порастом цена на мало у Репу-
блици Србији, према објављеним подацима надлежне ор-
ганизације за послове вођења статистике, за период од уго-
вореног обрачуна закупнине до последњег дана у месецу, а 
уплаћују се до 15 у наредном месецу.

За период кашњења у плаћању, закупцу се обрачунава 
затезна камата у складу са Законом о висини стопе затезне 
камате.

Ради обезбеђивања плаћања закупнине, закупац је ду-
жан да, приликом закључења уговора о закупу, достави 
један од инструмената обезбеђивања плаћања: неопозиву 
банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу „на први 
позив”; менице; неопозиво уговорно овлашћење или други 
инструмент обезбеђивања који се одреди при уговарању, а у 
складу са прописима, односно достави доказ о праву своји-
не на некој непокретности и сагласност за стављање хипо-
теке на исту. Наплата инструмената обезбеђивања ће се вр-
шити у корист прописаних уплатних рачуна.

Члан 37.
На начин измиривања обавеза на име закупнине из чла-

на 36. ове одлуке, не утиче фазност изградње објеката на 
грађевинском земљишту датом у закуп.

Члан 38.
Закупци који су добили грађевинско земљиште у закуп 

непосредном погодбом, у поступку накнадног прибављања 
одобрења за изградњу и употребне дозволе (легализација) 
за индивидуалне стамбене објекте и који уговором о заку-
пу нису имали обавезу плаћања закупнине, у складу са ра-
није важећим прописима, уколико врше промену намене 
постојећег објекта, односно уколико доградњом, надградњом, 
реконструкцијом или изградњом мењају намену или претва-
рају индивидуални стамбени објекат у стамбени објекат са 
више станова, односно у објекат друге намене, дужни су да 
плаћају закупнину у складу са одредбама ове одлуке.

У случају из става 1. овог члана, по прибављању правос-
нажног одобрења за изградњу, односно правоснажне лока-
цијске дозволе, инвеститор и Дирекција закључују Анекс 
уговора о закупу. 

Члан 39.
Дирекција нема обавезу плаћања закупнине за грађе-

винско земљиште које се даје у закуп за изградњу станова 
и пословног простора за расељавање за потребе Дирекције, 
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који служе за припремање грађевинског земљишта за из-
градњу објеката инфраструктуре и припремање локација. 

Уговор о закупу из става 1. овог члана закључују град 
Београд, кога заступа Градско јавно правобранилаштво и 
Дирекција.

V. ИЗМЕНА И РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ 

1. Измена уговора о закупу

Члан 40.
Измена уговора о закупу врши се у случају да се про-

мени власник објекта који је изграђен, односно који је у 
изградњи на грађевинском земљишту које се користи по 
основу уговора о закупу, тако да нови власник објекта, од-
носно објекта у изградњи ступа на место досадашњег заку-
пца грађевинског земљишта.

Члан 41.
Захтев за измену уговора о закупу подноси нови вла-

сник објекта, односно објекта у изградњи, уз који доставља 
уговор о куповини објекта, односно објекта у изградњи, 
односно други правни основ којим стиче право својине на 
објекту или објекту у изградњи, који је судски оверен, од-
носно правоснажно решење о наслеђивању, са потврдом 
пореске управе о измирењу пореза по том правном основу 
или са потврдом пореске управе о ослобађању од пореске 
обавезе и изјаву да прихвата све обавезе дотадашњег заку-
пца из уговора о закупу.

Захтев из става 1. овог члана подноси се организационој 
једници градске, односно општинске управе.

По обради захтева организациона јединица градске, 
односно односно општинске управе, исти доставља Коми-
сији за процену испуњености услова за престанак права 
коришћења грађевинског земљишта, коју образује градо-
начелник, односно надлежни орган градске општине, која 
цени основаност захтева. Записник Комисије, који по окон-
чаном поступку из надлежности Комисије потписује пред-
седник Комисије, са одговарајућим предлогом доставља се 
организационој јединици градске, односно општинске упра-
ве, у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије.

По захтеву из става 1. овог члана, градоначелник, односно 
орган градске општине доноси решење којим се мења закупац 
и даје сагласност Дирекцији да са новим власником објекта, 
односно објекта у изградњи закључи уговор о закупу, тако да 
нови власник објекта, односно објекта у изградњи ступа на 
место дотадашњег закупца грађевинског земљишта. Уговор 
о закупу закључује се у року од 30 дана од дана достављања 
решења новом власнику објекта, односно објекта у изградњи.

2. Раскид уговора о закупу

Члан 42.
Уговор о закупу се може раскинути пре истека уговоре-

ног рока: 
– ако закупац одустане од изградње на грађевинском 

земљишту које му је дато у закуп;
– ако закупац, до издавања грађевинске дозволе, не пла-

ти закупнину у висини од шест доспелих месечних рата;
– ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за 

потребе изградње већ за друге намене, уколико му је грађе-
винско земљиште дато ради изградње; 

– ако закупац не приведе грађевинско земљиште наме-
ни у уговореном року, уколико му је грађевинско земљиште 
дато ради изградње и

– у другим случајевима у складу са законом.

Члан 43.
Предлог за раскид уговора о закупу подноси се орга-

низационој јединици градске, односно општинске управе. 
Предлог могу поднети Дирекција, закупац, надлежни град-
ски, односно општински правобранилац. 

По обради предлога, организациона јединици градске, 
односно општинске управе, исти доставља Комисији из 
члана 41. ове одлуке, која цени основаност предлога. Запи-
сник Комисије са одговарајућим предлогом доставља се ор-
ганизационој јединици градске, односно општинске управе, 
у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије.

По предлогу из става 1. овог члана градоначелник, од-
носно орган градске општине доноси решење којим се даје 
сагласност Дирекцији да са закупцем раскине уговор о за-
купу у року од 30 дана од дана достављања решења закупцу 
и којим се ставља ван снаге решење о давању грађевинског 
земљишта у закуп. 

На основу решења из става 3. овог члана Дирекција и 
закупац закључују споразумни раскид уговора о закупу у 
року од 30 дана од дана достављања закупцу решења из ста-
ва 3. овог члана.

У случају да закупац и Дирекција не закључе споразум-
ни раскид уговора о закупу у року из претходног става, Ди-
рекција је обавезна да закупцу откаже уговор о закупу, у 
складу са Законом о облигационим односима.

Потписи уговорача на уговору о раскиду уговора о заку-
пу оверавају се у суду, а трошкови падају на терет закупца.

Члан 44. 
Закупац са којим је раскинут уговор о закупу има обаве-

зу да, о свом трошку, изврши брисање права закупа у јавној 
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и да 
доказ о истом достави Дирекцији, после чега има право на 
повраћај уплаћеног износа на име закупнине у номиналном 
износу, умањеном за депозит и сразмерни део износа закуп-
нине за период држања грађевинског земљишта у закупу. 

Закупац са којим је раскинут уговор о закупу је дужан 
да грађевинско земљиште врати у првобитно стање, и да 
Дирекцији надокнади евентуално насталу штету. 

VI. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ЗАКУПУ

Члан 45. 
У случају када је уговор о закупу закључен са више заку-

паца, сваки закупац, у току рока за изградњу објекта, може 
у писаној форми да изјави да жели да раскине уговор о за-
купу у односу на свој део права и обавеза која ће у целини 
преузети остали закупци. 

Предлог за раскид уговора о закупу у односу на свој 
део права и обавеза, закупац подноси Дирекцији заједно 
са писаним сагласностима осталих закупаца и изјавама да 
у целини преузимају његова права и обавезе из уговора о 
закупу. 

Предлог из става 2. овог члана Дирекција доставља ор-
ганизационој јединици градске, односно општинске управе. 

На поступање по предлогу из става 2. овог члана сходно 
се примењује одредба члана 43. став 2. ове одлуке.

На основу предлога из става 2. овог члана градоначелник, 
односно орган градске општине доноси решење којим се даје 
сагласност Дирекцији да са закупцима закључи Анекс угово-
ра о закупу којим ће се са уговорном страном која одустаје од 
закупа раскинути уговор о закупу у односу на његов део пра-
ва и обавеза, која у целини преузима закупац који наставља 
право закупа. Анекс уговора о закупу закључује се у року од 
30 дана од дана достаљања решења закупцима. 
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Члан 46.
Закупцу се, на његов захтев, односно уз његову саглас-

ност, може одредити још један или више закупаца на грађе-
винском земљишту датом у закуп, на начин и у поступку 
давања грађевинског земљишта у закуп утврђеним овом 
одлуком, под условом да су све уговорене доспеле обавезе 
закупца измирене. 

Почетни износ закупнине, код увођења још једног или 
више закупаца из става 1. овог члана, представља износ из-
лицитиране, понуђене, односно почетни износ закупнине у 
поступку давања земљишта у закуп непосредном погодбом. 
Закупнина се валоризује коефицијентом валоризације пре-
ма званично објављеном показатељу пораста цена на мало у 
Републици Србији а према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике, до дана доно-
шења одлуке Управног одбора Дирекције, односно органа 
градске општине о јавном оглашавању.

Члан 47.
Грађевинско земљиште на идеалном делу грађевинске 

парцеле може се дати у закуп јавним оглашавањем ради 
изградње, у складу са одредбама ове одлуке, под условом 
да такву иницијативу код Дирекције, односно органа град-
ске општине, покрену власници, односно носиоци права 
коришћења на преосталом идеалном делу грађевинске 
парцеле. 

Носиоци права коришћења из става 1. овог члана су ра-
нији сопственик, законски наследник, као и лица на која је 
ранији споственик пренео право коришћења у складу са 
законом, којима је до дана ступања на снагу закона утврђе-
но право коришћења на неизграђеном осталом грађевин-
ском земљишту у државној својини у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 47/03 и 34/06). 

Уз иницијативу, власник, односно носиолац права ко-
ришћења, прилаже сагласност за покретање и спровођење 
поступка јавног оглашавања за давање грађевинског 
земљишта у закуп, сагласност да Дирекција и лице коме ће 
се грађевинско земљиште дати у закуп закључе уговора о 
закупу и изјаву да ће са закупцем закључити уговор о суин-
вестирању изградње одмах по закључењу уговора о закупу.

Члан 48. 
Управни одбор Дирекције може одлучити да се даје у за-

куп грађевинско земљиште јавним оглашавањем, уз услов 
да се закупнина измирује путем одређене нето стамбене по-
вршине одговарајуће структуре у објекту за чију изградњу 
се даје у закуп грађевинско земљиште.

У случају из става 1. овог члана јавни оглас из члана 26. 
ове одлуке, садржи и почетни новчани износ закупнине и 
његов еквивалент у нето површини стамбеног простора на 
истој локацији, рок измирења закупнине који је исти као 
рок завршетка изградње објекта; квалитет објекта који се 
гради и спецификацију станова, (орјентационе структуре 
и површине), прилагање депозитне банкарске гаранције и 
друге инструменте обезбеђења извршења уговорених оба-
веза у складу са прописима (хипотека по добијању грађе-
винске дозволе, банкарску гаранцију за извршење посла у 
року и друго).

У случају из става 1. овог члана, понуда мора да садржи 
износ понуђене закупнине и њен еквивалент у нето повр-
шини стамбеног простора који се нуди.

Нудећи већи износ закупнине понуђач обавезно нуди 
најмање сразмерно већу површину стамбеног простора, а 

може и више. У случају понуђене исте закупнине понуда 
понуђача који је понудио већу стамбену површину је по-
вољнија.

У поступку јавног надметања учесници јавног надме-
тања на исти начин као у ставу 4.овог члана дају своје пону-
де, тако да уз нуђење већег износа закупнине понуђач нуди 
најмање сразмерну већу површину стамбеног простора.

У случају давања земљишта из става 1.овог члана не 
примењују се одредбе из члана 36. ове одлуке које се тичу 
начина плаћања закупнине, стим да се у случају из чл. 32. и 
34. ове одлуке наплаћује депозитна банкарска гаранција, а у 
случају из члана 44. ове одлуке, наплаћује се гаранција дата 
на име извршавања посла у року и сразмерни део закупни-
не за период држања грађевинског земљишта у закупу.

У случају из става 1. овог члана, решење о давању у за-
куп грађевинског земљишта и уговор о закупу, садрже еле-
менте и из овог члана.

Члан 49.
У случају да је грађевинско земљиште дато у закуп ис-

под објекта ради легализације објекта, по правоснажности 
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу и 
формирању грађевинске парцеле, власнику објекта може 
се дати у закуп грађевинско земљиште око објекта за које 
плаћа закупнину у складу са одредбама ове одлуке.

На поступање у случају из става 1. овог члана, сходно се 
примењују одредбе члана 33. ове одлуке. 

По окончаном поступку из надлежности Комисије, 
у случају да је власник објекта и закупац земљишта под 
објектом, градоначелник доноси решење којим се мења ре-
шење о давању у закуп грађевинског земљишта тако да се у 
закуп даје земљиште за редовну употребу објекта и даје са-
гласност Дирекцији да са власником објекта закључи анекс 
уговора о закупу.

У случају да власник објекта није и закупац земљишта 
под објектом, градоначелник доноси решење којим се мења 
решење о давању грађевинског земљишта у закуп тако што 
се мења закупац земљишта под објектом и новом закупцу 
даје у закуп земљиште за редовну употребу објекта и даје 
сагласност Дирекцији да са власником објекта закључи 
уговор о закупу тако да власник објекта ступа на место ра-
нијег закупца у односу на земљиште под објектом, у скла-
ду са чланом 42. ове одлуке и постаје закупац грађевинског 
земљишта око објекта.

Анекс уговора о закупу, односно уговор о закупу закљу-
чује се у року од 30 дана од дана достављања решења из ста-
ва 3. овог члана власнику објекта.

Члан 50. 
Уколико се промени власник објекта који је изграђен на 

грађевинском земљишту које се користи по основу уговора о 
закупу, а нови власник објекта не поднесе захтев за измену уго-
вора о закупу у складу са чланом 42. ове одлуке, закупац остаје 
обвезник плаћања закупнине по важећем уговору о закупу.

Члан 51.
На изграђеном грађевинском земљишту које се корис-

ти по основу уговора о закупу, конверзија права закупа у 
право својине врши се под условима и на начин прописан 
Законом, по измирењу укупне закупнине, о чему Дирекција 
издаје потврду.

Члан 52. 
Закупнина и накнада за уређивање грађевинског 

земљишта, по основу закључених уговора, представљају 
приход града и уплаћују се на одговарајуће рачуне града. 
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Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног 
оглашавања, по закључењу уговора о закупу, као део закуп-
нине, преноси се на одговарајући рачун града.

Приходи по основу накнаде за уређивање грађевин-
ског земљишта представљају наменска средства за фи-
нансирање програма уређивања грађевинског земљишта 
и изградње капиталних објеката града и припадају Ди-
рекцији. 

Уплаћени депозит или дата депозитна банкарска гаран-
ција, од стране учесника у поступку давања у закуп грађе-
винског земљишта, а којима исто није дато у закуп, враћа 
се најкасније у року од пет дана од  дана одржане седнице 
Комисије.

VII. НАДЗОР 

Члан 53.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши организацио-
на јединица градске управе надлежна за послове грађевин-
ског земљишта.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54. 

За уговоре о закупу грађевинског земљишта закључене 
до дана ступања на снагу ове одлуке, закупци могу да наста-
ве плаћање закупнине како је то уговором предвиђено или 
да закључењем анекса уговора о закупу, преостали недоспе-
ли уговорени износ закупнине плате у складу са одредбама 
ове одлуке.

Члан 55.

Поступци давања грађевинског земљишта у закуп који 
до дана ступања на снагу ове одлуке нису окончани доно-
шењем решења о давању у закуп грађевинског земљишта, 
наставиће се и решавати по овој одлуци. 

Члан 56.

Градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младе-
новац, Обреновац, Сопот и Сурчин по захтевима за да-
вање у закуп грађевинског земљишта непосредном пого-
дбом у поступку легализације објеката БРГП до 800 m², 
који су поднети градској општини до ступања на снагу 
Одлуке о промени Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, број 6/2010), решаваће у року од 
годину дана од дана ступања на снагу Одлуке о промени 
Статута града Београда. 

Члан 57.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града 
Београда”, број 2/2009). 

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 463-638/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу члана 24. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени глалсник РС”, број 129/07), 
члан 8. став 1. тачка 3. Закона о главном граду („Службени 
глалсник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службе-

ни лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09 и 6/10), у члану 35г. 
после става 2. додаје се нови став који гласи:

„Шеф подручне организационе јединице може имати за-
меника, који за свој рад одговара начелнику комуналне по-
лиције и шефу подручне организационе јединице.”

Члан 2.
У члану 43. на крају друге алинеје, додају се речи „шеф 

подручне организационе јединице и његов заменик”.

Члан 3.
У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Актом из става 1. овог члана у Комуналној полицији, за 

обављање комунално полицијских послова, подручна орга-
низациона јединица може се образовати за градску општи-
ну, или више њих, или за подручје града.”

Члан 4.
Члан 54. мења се и гласи:

„Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Секретаријат за комуналне и стамбене послове врши 

послове који се односе на уређивање, развој и обављање 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција 
воде; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода; производња и снадбевање паром и топлом водом; 
одржавање чистоће у градовима; уређење и одржавање 
паркова, зелених и рекреационих површина; уређење и 
одржавање гробља и сахрањивање) и других делатности 
на одређеном подручју, за које је град основао предузеће, 
односно ове послове поверио другом привредном друштву 
или предузетнику; уређивање комуналног реда у граду; 
старање о обезбеђењу материјалних и других услова за 
трајно обављање комуналних и других делатности; надзор 
над обављањем комуналних и других делатности; учест-
вује у припреми локалног плана управљања отпадом; врши 
послове који се односе на уређивање, обезбеђивање, орга-
низовање и спровођење управљања комуналним отпадом; 
врши послове који се односе на уређивање поступка нап-
лате услуга у области управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом; врши послове који се 
односе на организацију зоохигијенске службе; стара се о 
одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог ко-
ришћења; обезбеђује обележавање назива улица и кућних 
бројева; спроводи јавне набавке из надлежности секрета-
ријата и друге послове у овој области у складу са законом, 
Статутом града и другим прописима.

Послови који се односе на: планирање и развој енер-
гетике града; надзор над обављањем комуналних делат-
ности: производњу и снабдевање паром и топлом водом 
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и одржавање јавне расвете; снабдевање града топлотном 
и другом енергијом, чврстим, течним и гасовитим гори-
вима; издавање лиценци за обављање делатности произ-
водње и дистрибуције топлотне енергије, врше се у Упра-
ви за енергетику.

Послови који се односе на управљање водама у циљу 
заштите вода, заштите од штетног дејства вода и ко-
ришћења вода на водном подручју Београд према наче-
лима интегралног управљања водама; припремање план-
ских долумената за управљање водама водног подручја 
Београда; план управљања водама и програм мера за 
његово остваривање, посебан план управљања водама и 
годишњи програм упрвљања водама, план управљања ри-
зицима од поплава; припреме оперативног плана зашти-
те од поплава за воде II реда; издавање водних управних 
аката: водних услова, водне сагласности, водне дозволе и 
водног налога, вођење водне књиге – регистра о издатим 
водним актима; организовање и финансирање водних де-
латности на водном подручју које је у надлежности гра-
да; надзор над обављањем водних делатности; уређивање 
начина коришћења и управљања изворима, јавним буна-
рима и чесмама; надзор над обављањем комуналне делат-
ности пречишћавања и дистрибуције воде и комуналне 
делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода; уређивање и обезбеђивање услова и начи-
на коришћења места за постављање пловних објеката на 
делу обале и воденог простора, укључујући и издавање 
одобрења за постављање пловних објеката; надзор над 
коришћењем места за постављање пловних објеката врше 
се у Управи за воду.

Секретаријат врши, као послове државне управе по-
верене законом, инспекцијски надзор над спровођењем 
одредаба Закона о водама и прописа донетих на основу 
тог закона и инспекцијски надзор над применом прописа 
и општих аката који се односе на изградњу нових и ре-
конструкцију постојећих објеката и извођење других ра-
дова који могу утицати на промене у водном режиму; из 
облати топлотне енергије – послове издавања енергетских 
дозвола.”

Члан 5.
У члану 66. тачка 2. мења се и гласи: „Агенција за инвес-

тиције и становање”.

Члан 6.
Члан 68. мења се и гласи:

„Агенција за инвестиције и становање
Агенција за инвестиције и становање врши послове 

у вези реализације социјалног становања и инвестици-
ја које се финансирају из буџета града Београда, примања 
на основу задуживања и донација, као и других прихода 
и примања утврђених законским прописима и Статутом 
града Београда, а односе се на изградњу, доградњу, рекон-
струкцију, адаптацију и санацију објеката на којима је град 
Београд инвеститор, и то: стручну координацију између 
организационих јединица Градске управе града Београда 
у погледу реализације усвојене стамбене стратегије и про-
грама социјалног становања, у складу са Националном 
стратегијом социјалног становања планирање буџетских 
средстава за спровођење стамбене стратегије; предлагање 
начина обезбеђивања развоја социјалног становања путем 
одговрајуће земљишне политике и планирање и уређење 
простора; управљање изградњом социјалних станова; врши 
координацију послова са надлежним органима, неопходних 

за обезбеђивање локације; координацију имовинско-прав-
них послова са надлежним органима који су неопходни за 
формирање комплекса грађевинских целина; послове у вези 
обезбеђивања информација о локацији, локацијским дозво-
лама, грађевинским дозволама и пријавама радова; угова-
рање и спровођење поступака јавних набавки за доделу уго-
вора о изради техничке документације, вршењу техничке 
контроле израђене техничке документације, о извођењу 
радова, вршењу стручног надзора и техничког прегледа; 
праћење реализације уговорених послова са становишта 
обима, квалитета изведених радова и динамике; сарадњу 
са надлежним органима и институцијама ради приба-
вљања свих потребних сагласности на израђену техничку 
документацију и изведене радове; послове неопходне за 
прибављање употребне дозволе, у сарадњи са надлежним 
органима; друге неопходне послове у вези са реализацијом 
изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације 
објеката које инвестира град Београд; праћење и евиденција 
финансијских обавеза Агенције за инвестиције и становање 
у оквиру реализације свих инвестиционих програма, укљу-
чујући и социјално становање и њихово усаглашавање са 
прописима, и то: израду финансијских планова, праћење 
извршења усвојеног годишњег финансијског плана и комер-
цијалних услова закључених уговора, контролу примљених 
фактура и ситуација и учешће у изради коначног обрачуна 
изведених радова, израда извештаја и других информација 
о извршењу послова; радове који се врше непосредно пред 
наступање или за време елементарних непогода или других 
непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија ради њиховог 
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради 
отклањања штетних последица од непогода, непосредно по-
сле њиховог наступања /хитне интервенције/, на објектима 
који су у надлежности града Београда.”

Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке Агенција за инвес-

тиције наставља са радом као Агенција за инвестиције и 
становање, са делокругом утврђеним овом одлуком.

Члан 8.
Начелник Градске управе, уз сагласност Градског већа, 

донеће акт о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Агенцији за инвестиције и становање, у року од 
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 9.
Запослени у Агенцији за инвестиције и становање, 

настављају са радом на досадашњим пословима у складу са 
актом из члана 8. ове одлуке.

Члан 10.
Руководећи радници који су на дан ступања на снагу ове 

одлуке обављали послове у Агенцији за инвестиције, наста-
вљају са радом на истим пословима у Агенцији за инвести-
ције и становање до истека мандата, односно до распоређи-
вања у складу са чланом 44. ове одлуке.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-620/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 5, 28. и 30. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, број 72/09), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 
25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ” 

ПАЛИЛУЛА, У НАСЕЉУ БОРЧА ЦЕНТАР III

Члан 1.
Оснива се Основна школа „Јован Ристић” у градској 

општини Палилула, у насељу Борча Центар III, за оба-
вљање делатности у области основног образовања и вас-
питања.

Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом: Основна 

школа „Јован Ристић”.
Седиште Основне школе „Јован Ристић” (у даљем текс-

ту: школа) је у Београду, Палилула, у насељу Борча Центар 
III, улица Беле Бартока бр. 48а, Борча, Центар III.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се 

прописи о јавним службама, основној школи и Закон о ос-
новама система образовања и васпитања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности школе 

обезбеђују се у складу са законом.

Члан 5.
Школа остварује наставни план и програм од првог до 

осмог разреда основне школе, почев од школске 2010/2011. 
године.

Наставни план и програм остварује се на српском је-
зику.

Члан 6.
До конституисања школског одбора, образује се привре-

мени школски одбор, у саставу:
1. Немања Антовић, проф. српског језика и књижев-

ности, са станом у Београду, ул. 27. марта, председник при-
временог Школског одбора,

2. Латинка Прсомет, васпитач, са станом у Београду, ул. 
Ратних војних инвалида бр. 31,

3. Драган Стевовић, новинар, са станом у Београду, ул. 
Личка бр. 8,

4. Александар Божиновић, аутомеханичар, са станом у 
Београду, ул. Глогоњски рит 53,

5. Сенад Мурановић, електротехничар енергетике, са 
станом у Београду, ул. Зрењанински пут бр. 131,

6. Биљана Милић-Перић, дипл. инж. пољопривреде, са 
станом у Београду, ул. Борчанских жртава 1914 бр. 56,

7. Славољуб Стојановић, дипл. машински инжењер, са 
станом у Београду, ул. Карловачке Митрополије 5а,

8. Владимир Ђурић, са станом у Београду, ул. ЈНА бр. 62а,
9. Бранислава Ђуверовић, проф. социологије, са станом 

у Београду, ул. Деспота Стефана бр. 116.

Члан 7.
Привремени школски одбор има следеће обавезе:
– да донесе Статут школе до 1. августа 2010. године,
– да донесе Школски програм и Годишњи план рада 

школе за школску 2010/2011. годину,
– обављаће и друге послове из надлежности школског 

одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се 

именује школски одбор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања.

Члан 8.
До избора директора школе, његове послове ће обавља-

ти и вршити његова овлашћења, вршилац дужности дирек-
тора школе, кога ће поставити привремени школски одбор.

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана 

доношења статута школе.

Члан 10.
Одређени број ученика који су уписани, односно запо-

чели основно образовање у основним школама: ОШ „Раде 
Драинац” Борча – Греда, ул. Ковиловска бр. 1, и ОШ „Стеван 
Сремац” Борча, ул. Трг ослобођења бр. 3, а који су са преби-
валиштем у насељу Борча и другим оближњим насељима на 
подручју школе, у школској 2010/2011. години наставиће, на 
основу писмене сагласности родитеља, стицање основног об-
разовања у Основној школи „Јован Ристић” у Београду, Пали-
лула, у насељу Борча Центар III, улица Беле Бартока бр. 48а.

Члан 11.
Наставни кадар Основне школе „Јован Ристић” биће за-

послен у складу са чл. 130. и 131. Закона о систему образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-613/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2010. године, на основу чл. 7, 28. и 30. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
72/09), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 25. став 1. тачка 
20. и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ” 

ГРОЦКА, У НАСЕЉУ КАЛУЂЕРИЦА

Члан 1.
Оснива се Основна школа „Милоје Васић” у градској 

општини Гроцка, у насељу Калуђерица, за обављање делат-
ности у области основног образовања и васпитања.
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Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом: Основна 

школа „Милоје Васић”.
Седиште Основне школе „Милоје Васић” (у даљем 

тексту: школа) је у Београду, Гроцка, у насељу Калуђерица, 
улица Драгољуба Стојановића 11д.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се 

прописи о јавним службама, основној школи и Закон о ос-
новама система образовања и васпитања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности школе 

обезбеђују се у складу са законом.

Члан 5.
Школа остварује наставни план и програм од првог до 

осмог разреда основне школе, почев од школске 2010/2011. 
године.

Наставни план и програм остварује се на српском је-
зику.

Члан 6.
До конституисања школског одбора, образује се привре-

мени школски одбор, у саставу:
1. Драган Трнавац, дипл. економиста, из Београда, пред-

седник привременог Школског одбора,
2. Милош Гавриловић, електротехничар, из Београда,
3. Зоран Алексић, дипл. економиста, из Београда,
4. Томислав Митић, дипл. економиста, из Београда,
5. Драгољуб Паунић, монтер ТТ мреже, из Београда,
6. Горанка Бабић, дипл. економиста, из Београда,
7. Драгица Ивковић, економски техничар, из Београда,
8. Валентина Јастшењски, дипл. инж. фитомедицине, из 

Београда,
9. Саша Стојилковић, студент, из Београда.

Члан 7.
Привремени школски одбор има следеће обавезе:
– да донесе Статут школе до 1. августа 2010. године,
– да донесе Школски програм и Годишњи план рада 

школе за школску 2010/2011. годину,
– обављаће и друге послове из надлежности школског 

одбора утврђене законом.

Привремени школски одбор престаје са радом када се 
именује школски одбор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања.

Члан 8.
До избора директора школе, његове послове ће оба-

вљати и вршити његова овлашћења, вршилац дужности 
директора школе, кога ће поставити привремени школ-
ски одбор.

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана 

доношења Статута школе.

Члан 10.

Одређени број ученика који су уписани, односно запо-
чели основно образовање у ОШ „Алекса Шантић” Калуђе-
рица – Краља Петра Првог бр. 9, а који су са пребивалиш-
тем у насељу Калуђерица и другим оближњим насељима 
на подручју школе, у школској 2010/2011. години наста-
виће, на основу писмене сагласности родитеља, стицање 
основног образовања у Основној школи „Милоје Васић” у 
Београду, Гроцка, у насељу Калуђерица, улица Драгољуба 
Стојановића 11д.

Члан 11.

Наставни кадар Основне школе „Милоје Васић” биће 
запослен у складу са чл. 130. и 131. Закона о систему обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09).

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-614/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) 
и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ФРЕДЕРИКУ ШОПЕНУ

Члан 1.

Фредерику Шопену подиже се споменик у Београду у 
оквиру парка Мањеж.

Члан 2.

Споменик сачињава биста и постамент (поклон Амбаса-
де Пољске у Београду).

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 
културу, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-632/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2010. године, на основу члана 31. тачка 8. Статута града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ТРАНСФОРМАЦИЈИ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ

1. Престаје са радом Фонд за финансирање изградње 
станова солидарности, основан Одлуком Скупштине града 
Београда, број: 022-118/90-XXVII-01 од 29. марта 1990. го-
дине, са даном 30. јуна 2010. године. 

2. Даном престанка са радом Фонда за финансирање из-
градње станова солидарности, град Београд, као оснивач 
Фонда, преузима коришћење и располагање свом покрет-
ном и непокретном имовином Фонда, свим новчаним 
средствима, затеченим на рачунима Фонда. Сва имовина и 
новчана средства, констатоваће се записником посебне ко-
мисије, коју ће образовати градоначелник града Београда. 
Сва евентуално накнадно пронађена имовина Фонда, при-
пашће граду Београду на основу овог решења.

3. Даном престанка са радом Фонда за финансирање 
изградње станова солидарности, град Београд ће угасити 
постојеће подрачуне Фонда за финансирање изградње ста-
нова солидарности и отворити посебан подрачун у оквиру 
Консолидованог рачуна Трезора града Београда, на којем ће 
се евидентирати наменска средства за социјално становање.

4. Преостала наменска новчана средства преузета од 
Фонда на основу члана 2. овог решења, користиће се само за 
реализацију започетих пројеката Фонда, у складу са чланом 
15. став 2. Закона о социјалном становању.

5. Град Београд, даном престанка са радом Фонда за фи-
нансирање изградње станова солидарности, ступа на место 
Фонда у свим затеченим облигационо-правним односима, 
као и у свим затеченим судским споровима.

6. Град Београд – Градска управа града Београда – Аген-
ција за инвестиције и становање, у складу са Законом о со-
цијалном становању, преузима од Фонда за финансирање 
изградње станова солидарности све предмете, архиву, као и 
све запослене, који ће наставити да раде на започетим по-
словима у оквиру Агенције за инвестиције и становање.

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

Скупштина града Београда
Број 020-636/10-С, 29. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ПО-
ЗОРИШТУ АТЕЉЕ 212 ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. СВЕТОГОР-

СКА БР. 21

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Позоришту Атеље 212 који је до-
нео директор 14. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем 1 – са једним 
извршиоцем, од 3 до 35 – са једним извршиоцем, од 37 до 68 
– са једним извршиоцем, 70 – са једним извршиоцем, од 72 до 
82 – са једним извршиоцем, од 85 до 87 – са једним извршиоцем 
и од 89 до 93 – са једним извршиоцем, што чини укупно 88 по-
слова са 88 извршилаца, финансирају из буџета града Београда. 

Утврђује се да се послови, под редним бројем од 2 – са јед-
ним извршиоцем, 36 – са једним извршиоцем, 69 – са једним 
извршиоцем, 71 – са једним извршиоцем, од 83 до 84 – са јед-
ним извршиоцем, 88 – са једним извршиоцем и од 94 до 98 
– са једним извршиоцем, што чини укупно 12 послова са 12 
извршилаца, финансирају из сопствених прихода Позоришта 
Атеље 212. 

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2024/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУ-
ТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА БИТЕФ ТЕАТРА ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТЕРА-

ЗИЈЕ БР. 29

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова Битеф театра који је донео 
директор 13. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 до 
22 – са једним извршиоцем, што чини укупно 22 посла са 22 
извршиоца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем од 23 до 24 – 
са једним извршиоцем, што чини укупно два посла са два из-
вршиоца, финансирају из сопствених прихода Битеф театра.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2025/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗАВОДА 
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕО-

ГРАДА ИЗ БЕОГРАДА, КАЛЕМЕГДАН БР. 14

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систе-
матизацији послова Завода за заштиту споменика културе гра-
да Београда који је донео директор дана 18. маја 2010. године.
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2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 до 
21 – са једним извршиоцем, од 23 до 27 – са једним изврши-
оцем, од 29 до 51 – са једним извршиоцем и од 56 до 57 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно 52 посла са 52 извр-
шиоца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 22 – са једним 
извшиоцем, 28 – са једним извршиоцем, од 52 до 53 – са једним 
извршиоцем и 55 – са једним извршиоцем, што чини укупно 
пет послова са пет извршилаца, финансирају из сопствених 
прихода Завода за заштиту споменика културе града Београда.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2026/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУ-
ТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА У ПОЗОРИШТУ ЛУТАКА „ПИНОКИО” 

ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 9

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Позоришту лутака 
„Пинокио”, који је донео директор 12. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1 до 21 – са 
једним извршиоцем и од 24 до 27 – са једним извршиоцем, 
што чини укупно 25 послова са 25 извршилаца, финанси-
рају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови под ред. бр. од 22 до 23 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно два посла са два из-
вршиоца, финансирају из сопствених прихода Позоришта 
лутака „Пинокио”.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2027/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 
ПОЗОРИШТУ НА ТЕРАЗИЈАМА ИЗ БЕОГРАДА, ТРГ 

НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 3

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Позоришта на Теразијама који је 
донео директор 29. јануара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1 до 
118 – са једним извршиоцем, од 121 до 124 – са једним из-
вршиоцем, од 126 до 130 – са једним извршиоцем, од 132 до 
133 – са једним извршиоцем и од 136 до 147 – са једним из-
вршиоцем, што чини укупно 141 посао са 141 извршиоцем, 
финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем од 119 до 
120 – са једним извршиоцем, 125 – са једним извршиоцем, 
131 – са једним извршиоцем и од 134 до 135 – са једним из-
вршиоцем, што чини укупно шест послова са шест извр-
шиоца, финансирају из сопствених прихода Позоришта на 
Теразијама.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2028/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, 
на основу члана 12. Закона о делатностима од општег ин-
тереса у области културе („Службени гласник РС”, број 
49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ДРАМСКОМ ПОЗОРИШТУ ИЗ 

БЕОГРАДА, УЛ. КРАЉА МИЛАНА БР. 50

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Југословенском драмском по-
зоришту који је донео директор дана 15. јуна 2010. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1 до 
89 – са једним извршиоцем, 91 – са једним извршиоцем и 
од 93 до 98 – са једним извршиоцем, што чини укупно 96 
послова са 96 извршилаца, финансирају из буџета града 
Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 90 – са јед-
ним извршиоцем, 92 – са једним извршиоцем и од 99 до 103 
– са једним извршиоцем, што чини укупно 7 послова са 7 
извршилаца, финансирају из сопствених прихода Југосло-
венског драмског позоришта.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2029/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА ИЗ БЕОГРАДА, ТРГ 

РЕПУБЛИКЕ БР. 3

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Позоришта Бошко Буха који је 
донео директор 14. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1 до 
24 – са једним извршиоцем, од 26 до 36 – са једним извршио-
цем, 41 – са једним извршиоцем, од 43 до 45 – са једним извр-
шиоцем, 47 – са једним извршиоцем, од 49 до 55 – са једним 
извршиоцем, од 57 до 58 – са једним извршиоцем и од 60 до 
69 – са једним извршиоцем, што чини укупно 59 послова са 
59 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 25 – са јед-
ним извршиоцем, од 37 до 40 – са једним извршиоцем, 42 
– са једним извршиоцем, 46 – са једним извршиоцем, 48 – 
са једним извршиоцем, 56 – са једним извршиоцем, 59 – са 
једним извршиоцем и од 70 до 72 – са једним извршиоцем, 
што чини укупно 13 послова са 13 извршиилаца, финанси-
рају из сопствених прихода Позоришта Бошко Буха.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2030/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У БИБ-
ЛИОТЕЦИ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” ИЗ ЛАЗАРЕВЦА, 

УЛ. ХИЛАНДАРСКА БР. 2

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у библиотеци „Димитрије Туцо-
вић” који је донео директор 25. јануара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1 до 
15 – са једним извршиоцем, што чини укупно 15 послова са 
15 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градоначелник града Београда
Број 110-2031/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интере-
са у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), 
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ БЕОГРАДА, 
УЛ. ШУМАТОВАЧКА БР. 122

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Центра за ликовно образовање, 
који је донео директор 21. јануара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1 до 3 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно три посла са три из-
вршиоца, финансирају из буџета града Београда.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2032/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, 
на основу члана 12. Закона о делатностима од општег ин-
тереса у области културе („Службени гласник РС”, број 
49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ ИЗ ЛАЗАРЕВЦА, 

УЛ. ХИЛАНДАРСКА БР. 2

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Центра за културу Лазаревац, 
који је донео директор дана 25. јануара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1 до 16 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно 16 послова са 16 из-
вршилаца, финансирају из буџета града Београда.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2033/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ДОМА 

ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. МАКЕ-
ДОНСКА БР. 22

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Дома омладине Београда, који је 
донео директор 25. марта 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1 до 23 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно 23 посла са 23 извр-
шиоца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови под ред. бр. од 24 до 33 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно десет послова са де-
сет извршилаца, финансирају из сопствених прихода Дома 
омладине Београда.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2034/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУ-
ТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА МУЗЕЈА АУТОМОБИЛА – ЗБИРКА БРАТИ-

СЛАВА ПЕТКОВИЋА ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. МАЈКЕ 
ЈЕВРОСИМЕ БР. 30

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој ор-
ганизацији и систематизацији послова Музеја аутмобила 
– збирка Братислава Петковића, који је донео директор 29. 
марта 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно један посао са један 
извршиоцем, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем од 2 до 
5 – са једним извршиоцем, што чини укупно четири посла 
са четири извршиоца, финансирају из сопствених прихода 
Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2035/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ” ИЗ БЕО-

ГРАДА, УЛ. АБЕРДАРЕВА БР. 1

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Малог позоришта „Душко Радо-
вић”, који је донео директор 17. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 до 
32 – са једним извршиоцем, од 34 до 36 – са једним изврши-
оцем, од 38 до 47 – са једним извршиоцем, од 49 до 52 – са 
једним извршиоцем, од 54 до 56 – са једним извршиоцем, од 
59 до 61 – са једним извршиоцем и од 64 до 67 – са једним 
извршиоцем, што чини укупно 59 послова са 59 извршила-
ца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 33 – са јед-
ним извршиоцем, 37 – са једним извршиоцем, 48 – са једним 
извршиоцем, 53 – са једним извршиоцем, од 57 до 58 – са јед-
ним извршиоцем и од 62 до 63 – са једним извршиоцем, што 
чини укупно осам послова са осам извршилаца, финансирају 
из сопствених прихода Малог позоришта „Душко Радовић”.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2036/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, на 
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса 
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ЗМАЈ 

ЈОВИНА БР. 1

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Музеја града Београда, који је до-
нео директор 14. маја 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 до 
44 – са једним извршиоцем, што чини укупно 44 посла са 44 
извршиоца, финансирају из буџета града Београда.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2037/10-Г, 29. јунa 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Градоначелник града Београда, 29. јуна 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. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

ПОЗОРИШТА „ПУЖ” ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. РАДОСЛАВА 
ГРУЈИЋА БР. 21

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Позоришта „Пуж”, који је донео 
директор 1. фебруара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем 1 – са 
једним извршиоцем, од 3 до 5 – са једним извршиоцем, од 
7 до 9 – са једним извршиоцем и од 11 до 17 – са једним из-
вршиоцем, што чини укупно 14 послова са 14 извршилаца, 
финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 2 – са 
једним извршиоцем, 6 – са једним извршиоцем и 10 – са 
једним извршиоцем, што чини укупно три посла са три 
извршиоца, финансирају из сопствених прихода Позори-
шта „Пуж”.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2038/10-Г, 29. јунa 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 2010. године, 
на основу члана 12. Закона о делатностима од општег ин-
тереса у области културе („Службени гласник РС”, број 
49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Стату-
та града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
У ПОЗОРИШТУ „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР” ИЗ БЕОГРАДА, 

УЛ. МИЛАНА РАКИЋА БР. 38

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији 
и систематизацији послова у Позоришту „Звездара теа-
тар” који је донео директор 28. јануара 2010. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем 1 – са 
једним извршиоцем и од 3 до 20 – са једним извршиоцем, 
што чини укупно 19 послова са 19 извршилаца, финанси-
рају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под редним бројем 2 – са јед-
ним извршиоцем, што чини укупно један посао са једним 
извршиоцем, финансирају из сопствених прихода Позори-
шта „Звездара театар”.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2039/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. јуна 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. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУ-
ТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА 

ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. МИЛЕШЕВСКА БР. 64-А

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Београдског 
драмског позоришта, који је донео директор 14. маја 
2010. године.

2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1 до 37 – са 
једним извршиоцем, од 39. до 81. – са једним извршиоцем 
и од 84 до 91 – са једним извршиоцем, што чини укупно 
88 послова са 88 извршилаца, финансирају из буџета града 
Београда.

Утврђује се да се послови под ред. бр. 38 – са једним из-
вршиоцем и од 82. до 83. – са једним извршиоцем, што чини 
укупно три посла са три извршиоца, финансирају из соп-
ствених прихода Београдског драмског позоришта.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2040/10-Г, 29. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 18. јуна 2010. године, на основу члана 19. Статута градске 
општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КО-

РИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Висина закупнине за пословни простор са урачунатим ПДВ-ом на коме је носилац права коришћења градска општина 

Звездара утврђује се према зонама и делатностима, и то:

Врста пословног простора Екстра зона Прва зона Друга зона Трећа зона
А) Канцеларије
– За област: образовања, здравства, социјал. зашти., науке и културе 318,00 279,00 213,00 169,00
– За политичке странке, удружења грађана и друштвене организације 671,00 375,00 297,00 239,00
– За остале делатности 671,00 375,00 297,00 239,00
Б) Угоститељство 954,00 796,00 636,00 478,00
В) Трговина 954,00 796,00 636,00 478,00
Г) Занатска делатност 854,00 554,00 438,00 332,00
Д) Магацини 954,00 696,00 382,00 286,00
Ђ) Атељеа 47,00 47,00 47,00 47,00
Е) Производне хале 574,00 279,00 213,00 162,00
Ф) Организовање игара на срећу 1591,00 1591,00 1591,00 1591,00

Закупнине из става 1. овог члана важе за пословни 
простор који се налази на локацијама које су разврстане по 
зонама одређеним Одлуком Скупштине општине Звездара 
о одређивању зона на територији општине Звездара.

Члан 2.
Пословни простор који се налази на углу двеју улица, и 

има улаз из обе улице, може се сврстати у вишу зону.
Пословни простор који се целом површином налази на 

спрату, у нивоу подрума, односно у дворишту, а користи се за 
обављање трговинске или занатске делатности, може се сврс-
тати у зону ниже.

Члан 3.
Закупнине за помоћни пословни простор, односно део по-

словног простора који се налази у нивоу подрума, а који се ко-
ристи у функцији обављања делатности, могу се обрачунавати 
до 50% од износа закупнина утврђених у члану 1. ове одлуке.

Члан 4.
Закупнине из члана 1. ове одлуке за закупце пословног 

простора из области образовања, здравства, социјалне заш-
тите, науке и културе, чија се делатност са преко 50% фи-
нансира из буџетских средстава, могу износити највише 5% 
од износа закупнина утврђених у члану 1. ове одлуке.

Закупнина за пословни простор у коме је седиште 
Општинског одбора политичке странке која има одборнике 
у Скупштини градске општине Звездара износи 5% од ви-
сине закупнине утврђене у члану 1. ове одлуке.

Члан 5.
Уколико закупац пословни простор користи за оба-

вљање више различитих делатности, закупнина ће се 
одређивати у висини утврђеној за ону делатност која се 
обавља у највећем делу пословне просторије.

Члан 6.
У пословном простору у коме је дограђена галерија, иста 

се обрачунава са 50% од закупнине пословног простора де-
латности која се обавља у простору.

Члан 7.
Када се у непосредној близини пословног простора из-

воде радови на изградњи и реконструкцији објеката инфра-
структуре, чији су инвеститори град Београд или градска 
општина Звездара, а због којих је закупцу знатно отежано 
или онемогућено обављање делатности, за време трајања 
радова, износ закупнине се може умањити до 30%.

Члан 8.
Висина закупнине утврђена у члану 1. ове одлуке је по-

четна закупнина код утврђивања висине закупнине путем 
јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда.

Члан 9.
Висина закупнине постигнута на јавном надметању, од-

носно у поступку прикупљања писаних понуда, уколико је 
виша од закупнине из одлуке, задржава утврђени износ, 
док висина из одлуке не достигне висину те закупнине. На-
кон тога она прати свако наредно усклађивање закупнина.

Члан 10.
Уколико дође до промене распореда пословног простора по 

зонама, а који је утврђен Одлуком Скупштине општине Звез-
дара, свако наредно усклађивање закупнина ће пратити и но-
вонасталу промену распореда пословног простора по зонама.

Члан 11.
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања посло-

вног простора падају на терет закупца и исти не улазе у за-
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купнину. На основу уложених средстава у одржавање, заку-
пац нема право да истиче било каква потраживања према 
закуподавцу. 

У случају престанка уговора о закупу, из било ког разло-
га, закупац не може истицати било каква потраживања према 
закуподавцу, по основу текућег и инвестиционог одржавања.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се ретроактивно од 1. априла 2010. године.

Члан 13.
Доношењем ове одлуке, престају да важе све одлуке о 

утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је 
носилац права коришћења градска општина Звездара, а које су 
донете од 29. марта 1993. године до ступања на снагу ове одлуке.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-18, 18. јуна 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 18. јуна 2010. године, на основу чл. 9. и 19. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком установљавају се јавна признања градске 
општине Звездара (у даљем тексту: јавна признања) која до-
дељује Скупштина градске општине Звездара и уређује се 
поступак за доделу јавних признања. 

Члан 2.
Јавна признања додељују се поводом обележавања „Сре-

тења Господњег” славе градске општине Звездара или другом 
пригодном приликом у току године када су за то испуњени 
услови.

II. ОБЛИЦИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 
Члан 3.

Јавна признања градске општине су Повеља и Захвалница. 

Члан 4.
Повеља се додељује правним лицима и појединцима за по-

стигнуте резултате и достигнућа у области привреде и науке, 
образовно васпитног рада, културе, заштите здравља и жи-
вотне средине, спорта и у осталим областима које доприносе 
развоју градске општине, њеном напретку и просперитету.

У једној години може бити додељена по једна повеља за 
сваку област. 

Члан 5.
Захвалница се додељује институцијама, општинама, 

другим правним лицима као и истакнутим личностима за 
заслуге на унапређењу међуопштинске, привредне и кул-
турне сарадње, хуманитарне и сваке друге помоћи, и оства-
ривање пројеката од посебног значаја за градску општину 
или доприноси развоју градске општине. 

Захвалница се истом појединцу групи или правном лицу 
не може доделити више пута у току календарске године. 

Члан 6.
Добитнику јавног признања може се доделити и новчана 

награда или уметнички предмет.
Висину новчаних награда и вредност уметничких пред-

мета утврђује Веће градске општине сваке године.

Члан 7.
Изглед повеље и захвалнице утврдиће Веће градске 

општине Звездаре. 

III. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

Члан 8.
Скупштина градске општине образује Комисију за спро-

вођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних 
признања (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија за доделу јавних признања има председника, 
заменика председника и три члана. 

Члан 9.
Иницијативу за доделу јавних признања и награда и по-

клона подноси Веће градске општине Звездара. 
Иницијатива се подноси Комисији у писаној форми, 

мора бити образложена и документована.

Члан 10.
Комисија разматра приспеле иницијативе и утврђује 

предлог одлуке о додели јавних признања. 

Члан 11.
Уколико није било иницијативе за доделу јавних при-

знања, Комисија може предложити да се јавна признања 
доделе на предлог њених чланова, под условима утврђеним 
овом одлуком. 

Члан 12.
Предлог за доделу јавних признања утврђује Комисија 

већином гласова присутних чланова Комисије. 

Члан 13.
Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина 

градске општине Звездара.
Одлука о додели јавних признања садржи имена доби-

тника, резултате, достигнуће, односно заслуге за које се јав-
на признања додељују.

О додели јавних признања води се посебна евиденција.

Члан 14.
Средства за израду и доделу јавних признања, награде и 

поклона обезбеђују се у буџету градске општине Звездара. 

Члан 15.
Јавна признања по правилу се уручују на свечаној сед-

ници Скупштине градске општине Звездара која се одржава 
поводом обележавања „Сретења Господњег” славе градске 
општине Звездара.

Јавна признања уручује председник Скупштине или 
лице које овласти председник Скупштине и председник 
градске општине.

Члан 16.
Административне и стручне послове у спровођењу ове 

одлуке врши Служба за скупштинске послове.
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Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу данoм даношења. Одлука ће 

се објавити у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Звездара

XI број 020-19, 18. јуна 2010. године
Председник

Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одржа-
ној 18. јуна 2010. године на основу чл. 9. и 19. Статута град-
ске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08, 43/09 и 15/10) и члана 8. Одлуке о установљењу јавних 
признања градске општине Звездара XI број 020-19 од 18. јуна 
2010. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ 
ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

Образује се Комисија за за спровођење поступка и 
утврђивање предлога за доделу јавних признања.

У Комисију се именују:
Председник:
1. Леила Руждић-Трифуновић
Заменик председника:
2. Бранко Ршумовић
Чланови:
3. Ђорђе Вујичић
4. Предраг Веиновић
5. Владимир Игњатијевић
Комисија се бира за мандатни перод Скупштине.
Задатак Комисије је да разматра приспеле иницијативе 

за доделу јавних признања, награда и поклона, да утврди 
предлог одлуке о додели јавних признања.

Иницијативу за доделу јавних признања, награда и покло-
на подноси Веће градске општине Звездара у писаној форми 
и ова иницијатива мора бити образложена и документована.

Уколико нема иницијативе за доделу јавних признања, 
Комисија може предложити да се јавна признања доделе на 
предлог њених чланова под условима утврђеним Одлуком 
о установљењу јавних признања градске општине Звездара.

Стручне и административнe послове за потребе Коми-
сије обавља Служба за скупштинске послове.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-21, 18. јуна 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржа-
ној 18. јуна 2010. године на основу чл. 13. и 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10 
– Одлука Уставног суда) и члана 19. Статута градске општине 
Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 
15/10), доноси 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Решењу о именовању Изборне комисије градске општи-
не Звездара I број 020-45 од 13. новембра 2008. године, ХI 020-

25 од 23. новембра 2009. године, у тачки 1. врши се измена и 
то уместо „секретар Биљана Момчиловић, дипл. правник” 
треба да стоји: „секретар Ивана Вујадиновић, дипл. правник”.

Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-20, 18. јуна 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 18. јуна 2010. године на основу члана 20. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05, 81/05 и 83/05), члана 8. Одлуке о оснивању Установе 
културе „Вук Караџић” („Службени лист града Београда” 
број 32/05, 16/05, 06/06, 13/06 и 26/06) и члана 19. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), доноси 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ВУК КАРАЏИЋ”

1. Разрешава се дужности председника Управног одбо-
ра Установе културе „Вук Караџић” представник оснивача 
Оливера Јежина.

Разрешава се дужности члана Управног одбора Установе 
културе „Вук Караџић” представника оснивача Александра 
Вићентијевић.

2. Именује се за председника Управног одбора Установе 
културе „Вук Караџић” представник оснивача Александра 
Вићентијевић.

Именује се за члана Управног одбора Установе културе 
„Вук Караџић” представника оснивача Гала Гајић.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-17, 18. јуна 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

ЧУКАРИЦА

Скупштина општине Чукарица на 17. седници одржаној 
19. јуна 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 и 
123/07) и члана 24. тачка 16. Статута градске општине Чука-
рица („Службени лист града Београда”, број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОД-

БОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА – ЈП”

Разрешава се Драган Новаковић, члан ЛДП-а.
Именује се Дубравка Иванић, члан ЛДП-а.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-36/2010, 19. јуна 2010. године

Председник
Нада Зоњић, с. р. 
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ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 22. јуна 2010. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), 
и члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени 
лист града Београда”, број 42/08) донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Гроцка и то:

1. Милинка Јевремовића, изабраног са изборне листе 
„Социјалистичка партија Србије – Милан Јанковић Жире”, 
због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-32, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
22. јуна 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Зако-
на о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07), 
члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и члана 41. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, брoj 42/08) донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Гроцка и то:

1. Петра Момчиловића, изабраног са изборне листе „Де-
мократска Странка Србије – Војислав Коштуница”, због из-
бора на функцију заменика председнка општине.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-66, 22. јуна 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р. 

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
22. јуна 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС” број 129/07 и члана 41. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Гроцка и то:

1. Милана Јанковића, изабраног са изборне листе „Со-
цијалистичка партија Србије – Милан Јанковић Жире”, због 
избора на функцију председнка општине.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-67, 22. јуна 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 22. јуна 2010. године, на основу чл. 48. и 56. став 6. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС, 
број 129/07) и члана 41. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда, број 42/08) донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Потврђују се мандат одборника Скупштине градске 
општине Гроцка изабраном на изборима одржаним 11. маја 
2008. године и то:

1. Милану Јанковићу, са изборне листе „Социјалистичка 
партија Србије – Милан Јанковић Жире”.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-33, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 22. јуна 2010. године, на основу чл. 48. и 56. став 6. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 41 Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, број 42/08) донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Потврђују се мандат одборника Скупштине градске 
општине Гроцка изабраном на изборима одржаним 11. маја 
2008. године и то:

1. Зорану Јовановићу, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-59, 22. јуна 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 22. јуна 2010. године, на основу чл. 48. и 56. став 6. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 41. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Потврђују се мандат одборника Скупштине градске 
општине Гроцка изабраном на изборима одржаним 11. маја 
2008. године и то:
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1. Драгану Трнавцу, са изборне листе „Социјалистичка 
партија Србије – Милан Јанковић Жире”.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-65, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 22. јуна 2010. године, на основу члана 58. став 1. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, 
број 42/08) и члана 28. став 1. Пословника Скупштине град-
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 
42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Радовану Тодоровићу, из Винче, престаје функција 
председника градске општине Гроцка са 22. јуном 2010. го-
дине због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-250, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 22. јуна 2010. године, на основу члана 60. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) 
и члана 29. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Зорану Јовановићу, из Ритопека, престаје функција 
заменика председника градске општине Гроцка са 22. јуном 
2010. године због подношења оставке председника општине.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-251, 22. јуна 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р. 

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 22. јуна 2010. године, на основу члана 60. Статута град-
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда” број 
42/08) и члана 29. Пословника Скупштине градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Општинском већу градске општине Гроцка прес-
таје мандат због подношења оставке председника градске 

општине Гроцка, са 22. јуном 2010. године, и то следећим 
члановима:

– Небојши Димитријевићу из Лештана,
– Милану Радочају из Брестовика,
– Владимиру Јушковићу из Калуђерице,
– Зорану Марковићу из Пудараца,
– Здравку Топаловићу из Београда,
– Миладину Сапунџићу из Ритопека,
– Владимиру Лукићу из Болеча,
– Игору Пантелићу из Пудараца,
– Небојши Пауновићу из Камендола,
– Александару Стојиљковићу из Калуђерице,
– Драгану Јовановићу из Бегаљице.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Гроцка

Број 112-254, 22. јуна 2010. године
Председник

Горан Пекарски, с. р. 

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 22. јуна 2010. године, на основу члана 55. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда, број 42/08) 
и члана 23. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

1. Бира се се за председника градске општине Гроцка 
Милан Јанковић из Умчара.

2. Председник општине бира се на период до истека 
мандата Скупштине у овом сазиву.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-249, 22. јуна године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина општине Гроцка на седници одржаној 22. јуна 
2010. године, на основу члана 55. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда, број 42/08) и чланa 
24. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Бира се се за заменика председника градске општине 
Гроцка Петар Момчиловић из Гроцке.

2. Заменик председника се бира на период до истека 
мандата Скупштине у овом сазиву.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-255, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 22. јуна 2010. године, на основу члана 63. Статута 
градске општине Гроцка („Службени. лист града Београда”, 
број 42/08) и чл. 25. и 26. Пословника Скупштине градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 
42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

1. Бирају се за чланове Општинског већа општине 
Гроцка:

– Небојша Димитријевић из Лештана,
– Милан Радочај из Брестовика,
– Владимир Јушковић из Калуђерице,
– Зоран Марковић из Пудараца,
– Здравко Топаловић из Београда,
– Миладин Сапунџић из Ритопека,
– Владимир Лукић из Болеча,
– Игор Пантелић из Пудараца,
– Небојша Пауновић из Камендола,
– Александар Стојиљковић из Калуђерице,
– Драган Јовановић из Бегаљице.
2. Чланови Општинског већа бирају се на период до ис-

тека мандата Скупштине у овом сазиву.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-253, 22. јуна 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ
Комисија за доделу јавних признања Скупштине град-

ске општине Лазаревац, на основу члана 13. став 1. Одлуке 
о наградама градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 35/2009) на седници 
одржаној 21. јуна 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. За изузетне резултате остварене у области спорта, за 
најуспешније резултате и остварења ученика и студената и 
за изузетан допринос у области противпожарне заштите, 
додељују се следеће награде градске општине Лазаревац:

1. Видовданска награда градске општине Лазаревац
Рукометном клубу „Колубара” Лазаревац
2. Награда градске општине Лазаревац за стваралаштво 

младих
– Живојину Јевтићу из Лазаревца, матуранту Гимназије 

у Лазаревцу
– Вукашину Стефановићу из Лазаревца, ученику средње 

музичке школе „Марко Тајчевић” Лазаревац
– Маријани Смиљанић из Дудовице, студенту Медицин-

ског факултета у Београду
3. Награда градске општине Лазаревац у области про-

тивпожарне заштите  Добривоју Марковићу из Брајковца, 
командиру Ватрогасног одељења у Ватрогасно спасилачкој 
јединици Лазаревац

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

Скупштина градске општине Лазаревац
Комисија за доделу јавних признања

III-08 Број 06-97/2010, 21. јуна 2010. године
Председник

Миодраг Алексић, с. р.

САДРЖАЈ

Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп-

штине града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о грађевинском земљишту  – – – – – – –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској уп-

рави града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
Одлука о оснивању Основне школе „Јован 

Ристић” Палилула, у насељу Борча центар III  – – –  11
Одлука о оснивању Основне школе „Милоје Ва-

сић” Гроцка, у насељу Калуђерица  – – – – – – – – –  11
Одлука о подизању споменика Фредерику Шо-

пену  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
Решење о трансформацији Фонда за финанси-

рање изградње станова солидарности  – – – – – – –  13
Решење о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији послова у Позоришту 
Атеље 212 из Београда, ул. Светогорска бр. 21  – – –  13

Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
Битеф театра из Београда, ул. Теразије бр. 29  – – –  13

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова Завода за 
заштиту споменика културе града Београда из Бео-
града, Калемегдан бр. 14  – – – – – – – – – – – – – – –  13

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији по-
слова у Позоришту лутака „Пинокио” из Београда, 
ул. Карађорђева бр. 9 – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о давању сагласности на Правилник о ор-
ганизацији и систематизацији послова у Позоришту 
на Теразијама из Београда, Трг Николе Пашића бр. 3  –  14

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Југо-
словенском драмском позоришту из Београда, ул. 
Краља Милана бр. 50 – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова Позоришта 
Бошко Буха из Београда, Трг Републике бр. 3  – – –  15

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Библио-
теци „Димитрије Туцовић” из Лазаревца, ул. Хилан-
дарска бр. 2  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о давању сагласности на Правилник 
о организацији и систематизацији послова Центра 
за ликовно образовање из Београда, ул. Шумато-
вачка бр. 122  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о давању сагласности на Правилник о ор-
ганизацији и систематизацији послова Центра за кул-
туру Лазаревац из Лазаревца, ул. Хиландарска бр. 2  –  15



Број 23 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. јун 2010.

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о ор-

ганизацији и систематизацији послова Дома омлади-
не Београда из Београда, ул. Македонска бр. 22  – –  16

Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва Музеја аутомобила – збирка Братислава Петко-
вића из Београда, ул. Мајке Јевросиме бр. 30 – – – –  16

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова Малог по-
зоришта „Душко Радовић” из Београда, ул. Аберда-
рева бр. 1  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова Музеја 
града Београда из Београда, ул. Змај Јовина бр. 1  – –  16

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова Позоришта 
„Пуж” из Београда, ул. Радослава Грујића бр. 21 – –  17

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Позори-
шту „Звездара театар” из Београда, ул. Милана Ра-
кића бр. 38– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији по-
слова послова Београдског драмског позоришта, из 
Београда, ул. Милешевска бр. 64-А  – – – – – – – – –  17

Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о утврђивању висине закупнине за по-

словни простор на коме је носилац права коришћења 
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о установљењу јавних признања градске 
општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о образовању Комисије за спровођење 
поступка и утврђивање предлога за доделу јавних 
признања  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије градске општине Звездара  – – – – – – – –  20

Страна
Решење о разрешењу и именовању председни-

ка и члана Управног одбора Установе културе „Вук 
Караџић”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

ЧУКАРИЦА
Решење о измени Решења о именовању Управ-

ног одбора Јавног предузећа „Пословни простор 
општине Чукарица – ЈП” – – – – – – – – – – – – – – –  20

ГРОЦКА
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника у Скупштини градске општине Гроцка  – – – –  21
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника у Скупштини градске општине Гроцка  – – – –  21
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника у Скупштини градске општине Гроцка  – – – –  21
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  21
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  21
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  21
Решење о престанку функције председника 

градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  22
Решење о престанку функције заменика пред-

седника градске општине Гроцка  – – – – – – – – – –  22
Решење о престанку мандата Општинског већа 

градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  22
Решење о избору председника градске општине 

Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22
Решење о избору заменика председника градске 

општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22
Решење о избору Општинског већа градске 

општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда градске општине Лаза-

ревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа: 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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