
Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 71. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10 и 99/11), 
чл. 2. и 3. Закона о задужбинама, фондацијама и фондови-
ма („Службени гласник РС”, број 59/89) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ „ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА”

Члан 1.
Град Београд оснива „Фондацију за младе таленте Града 

Београда” у циљу пружања помоћи талентованим ученици-
ма, студентима и особама које се истичу у научном и ства-
ралачком раду.

Члан 2.
Оснивач „Фондације за младе таленте Града Београда” 

(у даљем тексту: Фондација) је Град Београд, са седиштем у 
Београду, Драгослава Јовановића 2, матични број 17565800, 
ПИБ 100065430.

Члан 3.
Фондација стиче својство правног лица, након уписа у 

Регистар фондација.
Седиште Фондације је у Београду, Драгослава Јовано-

вића 2.
Члан 4.

Циљеви фондације заснивају се на окупљању талентова-
них ученика, студената и особа које се истичу у научном и 
стваралачком раду до 30 година старости, са подручја Града 
Београда и то:

– помоћ талентованим ученицима и студентима слабог 
материјалног стања;

– организовање школе младих талената, а ради припре-
ме ученика и студената за разна такмичења и даље усавр-
шавање;

– организовање и учествовање у различитим образов-
ним камповима;

– учествовање на такмичењима организованим у земљи 
и иностранству;

– пружање посебних облика помоћи изузетно таленто-
ванима (стипендије, кредити, награде).

Ове одредбе се примењују и на особе које се истичу у 
научном и стваралачком раду ради учешћа у земљи и ино-
странству до 30 година старости а живе на територији Гра-
да Београда.

Члан 5.
Почетна средства Фондације износе 30.000,00 динара 

(словима: тридесетхиљада динара) које обезбеђује Град Бе-
оград, као свој оснивачки улог.

Члан 6.
Средства Фондације стичу се из следећих извора: добро-

вољних прилога, донација, поклона, продајом примљених 
поклона уколико се поклон не може користити директно 
за остваривање циљева Фондације, финансијских субвен-
ција, чланарина, заоставштина, камате на улоге, камате на 
орочена средства, ауторских права, буџета Града Београда 
организовањем акција солидарности за прикупљање добро-
вољних и других прихода остварених на начин регулисан 
позитивним прописима Републике Србије.

Члан 7.
Средства Фондације могу се користити искључиво за 

остваривање циљева Фондације прописане овом одлуком и 
Статутом.

Средства Фондације не могу се додељивати члановима 
органа управљања или са њима повезаним лицима.

У случају престанка рада Фондације, средства се прено-
се оснивачу.

Члан 8.
Фондација је обавезна да годишљи извештај о раду учи-

ни доступним јавности, објављивањем на званичној интер-
нет-страници оснивача.

Члан 9.
Органи Фондације су Управни одбор, Надзорни одбор, 

директор и Почасна скупштина.
Чланове и председника Управног одбора Фондације 

именује Скупштина града.
Управни одбор има председника и 20 чланова, чији ман-

дат траје четири године, с тим да број мандата није ограничен.
Чланове и председника Надзорног одбора Фондације 

именује Скупштина града.
Надзорни одбор има председника и два члана, чији ман-

дат траје четири године, с тим да број мандата није ограничен.
Чланови Управног и Надзорног одбора за свој рад не 

примају новчану накнаду.
Члан 10.

Управни одбор:
– доноси Статут,
– доноси програм рада и извештај о раду Фондације,
– доноси финансијски план и завршни рачун Фондације,
– одлучује о начину коришћења имовине Фондације,
– образује своја радна тела,
– обавља и друге послове од интереса за остваривање 

циљева Фондације.
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Члан 11.
Чланство у Управном одбору престаје истеком манда-

та, оставком, опозивом, губитком пословне способности, у 
случају смрти и у другим случајевима утврђеним статутом.

Члан 12.
Почасна скупштина је саветодавно тело које промови-

ше циљеве Фондације и даје предлоге за њихово ефикасније 
обављање.

Чланови Почасне скупштине су угледне јавне личности 
из друштвеног живота Републике Србије које су се посебно 
истакле својим радом у областима науке, технике, образо-
вања, културе и спорта.

Чланове Почасне скупштине именује и разрешава Уп-
равни одбор.

Члан 13.
Директор Фондације:
– заступа Фондацију,
– одговара за законитост рада Фондације,
– води послове фондације сагласно одлукама управног 

одбора,
– подноси Управном одбору предлог финансијског пла-

на и завршног рачуна,
– обавља друге послове у складу са статутом.
Директора фондације именује и разрешава Скупштина 

града.
За директора Фондације може бити именовано послов-

но способно лице са пребивалиштем или боравиштем на 
територији града Београда.

Члан 14.
Надзор над радом фондације, остваривање њених циље-

ва и наменско трошење средстава врши Градско веће Града 
Београда.

Члан 15.
Фондација почиње са радом 1. јануара 2016. године.

Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-526/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СКУЛПТУРЕ „БЕОГРАДСКИ ЧИТАЧ”

Члан 1.
Подиже се скулптура „Београдски читач”.

Члан 2.
Скулптура се подиже средствима Удружења књижевни-

ка Србије.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

скулптуре „Београдски читач”, Секретаријат за културу и 
Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-520/15-С, 23. јунa 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СКУЛПТУРЕ „БОГОЈАВЉЕНСКИ ПЛИ-

ВАЧ”

Члан 1.
Подиже се скулптура „Богојављенски пливач” на Земун-

ском кеју, у улици Кеј ослобођења.

Члан 2.
Скулптура се подиже средствима Свебор савеза Београда.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

скулптуре „Богојављенски пливач”, Секретаријат за култу-
ру и Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-521/15-С, 23. јунa 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној дана 
23. јуна 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС‘‘, број 129/07), члана 537. За-
кона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11 и 99/11), члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда‘‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИ-
ОНОГ УПРАВНИКА О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У 
ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ БЕЛЕФ ЦЕН-

ТРА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Годишњи извештај ликвидационог управника о 

спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације Бе-
леф центра – установе културе у ликвидацији:
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„ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВ-
НИКА О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ 

РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ БЕЛЕФ ЦЕНТРА – УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Привремени орган Града Београда је на седници одржа-
ној 22. априла 2014. године донео Одлуку о укидању Белеф 
центра – установе културе, под бројем 6-2812/14-С-20, због 
непостојања законских услова за обављање делатности. 
Чланом 4. Одлуке за ликвидационог управника одређена је 
Јасмина Стојнић. 

Почетак радњи око ликвидације подразумевао је детаљ-
но информисање и упознавање са прописима који се односе 
на поступак спровођења ликвидације. У складу са Законом 
о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. 
закон и 71/12 – одлука УС), који државне органе и јавне 
службе упућује на Закон о привредним друштвима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) који дефинише начин и 
поступак спровођења ликвидације, приступило се радњама 
које су неопходне да би се спровела ликвидација.

У складу са Законом и изводом из регистрације установе 
културе Белеф центар, 5. јуна 2014.године поднет је предлог 
за покретање ликвидације код Привредног суда, под бројем 
I Fi-236/14.

Привредни суд у Београду је 5. јуна 2014. године донео 
Решење о покретању поступка ликвидације и објављен је 
оглас за пријаву потраживања повериоца („Службени гла-
сник РС” број 71/14).

Дана 10. јуна 2014. године донето је Решење о образовању 
Комисије за попис имовине и обавеза које се воде у Белеф 
центру – установи културе – у ликвидацији. Задатак комисије 
је био да до 25. јуна 2014. године изврши попис свих ствари, 
опреме, потраживања и дуговања Белеф центра – установе 
културе – у ликвидацији, за потребе сачињавања почетног 
ликвидационог биланса. Такође је сачињен и Записник о при-
мопредаји дужности са стањем на дан 5. јуна 2014. године. 

Поднет је захтев Министарству финансија – Управи за 
трезор за укидање постојећих и отварање ликвидационог 
подрачуна. Ликвидациони управник је предузео и све по-
требне радње пред надлежним пореским органом за спро-
вођење ликвидационог поступка.

Подаци о покренутом поступку ликвидације доста-
вљени су и Заводу за статистику и Републичком заводу за 
здравствено осигурање, због промене података у основним 
евиденцијама. Сви запослени су наставили да раде у ликви-
дацији на пословима на којима раде, савесно и одговорно, 
уз поштовање организације и рада пословања и испуња-
вања обавезе да обавесте о свим битним околностима које 
би могле да утичу на обављање посла и евентуални наста-
нак материјалне и друге штете у поступку редовне ликвида-
ције. Урађена је систематизација у ликвидацији. 

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидаци-
они биланс, са стањем на дан 5. јуна 2014. године, односно на 
дан доношења решења којим се покреће поступак ликвида-
ције над ликвидационим дужником Белеф центром – уста-
новом културе и даном регистрације поступка ликвидације у 
Привредном суду. Почетни ликвидациони биланс је усвојен 
на седници Скупштине Града Београда 22. јула 2014. године. 

У складу са Законом о привредним друштвима, члан 
536. став 3. ликвидациони управник је саставио почетни 
ликвидациони извештај, у року од 120 дана од дана почетка 
ликвидације, односно од дана објављивања огласа за позив 
повериоцима да пријаве своја потраживања. Послатo je 23 
позива повериоцима за пријаву потраживања у законском 
року. Ликвидациони управник je утврдио: 

1) Листу пријављених потраживања:
Пријављена потраживања: укупно 6 у износу од 2.192.608,37 

динара
2) Листу признатих потраживања:
Призната потраживања: укупнпо 2 у износу од 1.434.573,85 

динара

Напомена: Потраживања поверилаца су призната у из-
носима на основу склопљених уговора са обрачунатом 
каматом. Повериоцима који имају склопљене уговоре у 
страној валути, исплате ће се вршити у динарској проти-
ввредности на дан исплате. 

3) Листа оспорених потраживања са образложењем ос-
поравања; 

Потраживања оспорена: укупно 5 у износу од 758.034,52 
динара

4) Имовина:
Одлуком о укидању Белеф центра права, обавезе (изми-

ривање пријављених потраживања), одговорности и имо-
вину преузима Град Београд. 

Почетни ликвидациони извештај је усвојен на седни-
ци Скупштине Града Београда, одржаној дана 30. децембра 
2014. године, и регистрован код Привредног суда у Београ-
ду под бројем 1 Fi 25/2015 од 29. јануара 2015. године. Након 
регистрације извештаја започета је процедура за измири-
вање потраживања поверилаца.

Почетним ликвидационим извештајем предвиђено вре-
ме за завршетак ликвидације било је 31. децембар 2014. го-
дине. Због текућих законских процедура није било довољно 
времена да се потраживања реализују у децембру. Након 
њихове реализације поступак ликвидације се приводи 
крају, у складу са чланом 540. Закона о привредним друшт-
вима који каже да поступак ликвидације не може да се 
оконча пре правоснажног окончања свих поступака који за 
правну последицу могу имати било какву обавезу друштва 
и измирење свих обавеза.

Ликвидациони управник је био у обавези да достави и 
годишњи закључак ликвидације (међубиланс ликвидације) 
ако ликвидација прелази у нови обрачунски период, чему је 
претходио и попис имовине и обавеза које се воде у Белеф 
центру – установи културе – у ликвидацији, у циљу израв-
нања салда. Очекује се усвајање систематизације радних 
места и склапања анекса уговора са запосленима а након 
измирених обавеза по основу признатих потраживања оче-
кује се окончање поступка ликвидације.

Ликвидациони управник 
Јасмина Стојнић, ср.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-531/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС‘‘, бр. 129/07), члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС‘‘, бр. 36/11 
и 99/11), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда‘‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДА-
ЦИОНОГ УПРАВНИКА О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА 
У ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ „ЈУГОКОН-
ЦЕРТ” – УСТАНОВА ЗА МУЗИЧКО-СЦЕНСКУ ДЕЛАТ-

НОСТ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Годишњи извештај ликвидационог управника 

о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације 
„Југоконцерт‘” – установа за музичко-сценску делатност у 
ликвидацији:
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„ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИ-
КА О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ РЕДОВ-

НЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ „ЈУГОКОНЦЕРТ” – УСТАНОВА ЗА 
МУЗИЧКО-СЦЕНСКУ ДЕЛАТНОСТ У ЛИКВИДАЦИЈИ:

Привремени орган Града Београда је на седници одржа-
ној 7. марта 2014. године донео Одлуку о укидању Југокон-
церта установе за музичко сценску делатност, под бројем 
6-1535/14-С-20, због непостојања законских услова за оба-
вљање делатности. Чланом 4. Одлуке за ликвидационог уп-
равника одређен је помоћник директора Управе за трезор 
– Секретаријата за финансије Гордана Кукркић.

Почетак радњи око ликвидације подразумевао је детаљ-
но инфомисање и упознавање са прописима који се одно-
се на поступак спровођења ликвидације. У складу са За-
коном о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 
– др.закон и 71/12 – одлука УС), који државне органе и јавне 
службе упућује на Закон о привредним друштвима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) који дефинише начин и 
поступак спровођења ликвидације, приступило обављању 
радњама које су неопходне да би се спровела ликвидација. 

У складу са Законом и изводом из регистрације устано-
ве Југоконцерт 25. марта 2014. поднет је Предлог за покре-
тање ликвидације код Привредног суда под бројем Фи/140. 

У току марта и априла месеца извршено је сељење уста-
нове Југоконцерт из просторија на Теразијама 41 и просто-
рија у Улици Змаја од Ноћаја, евидентиране су ствари и оп-
рема из поменутих просторија и пресељене су у магацински 
простор Градске управе у Улици 27. марта 43–45. Сачиње-
ни су записници, са списком свих ствари и опреме, с обзи-
ром на то да у установи Југоконцерт није извршен попис за 
2013. годину, коришћене су листе пописа за 2012. годину, и 
упоређиване су са стварним стањем. 

Запослени и опрема за редовно функционисање су кас-
није пресељени у просторије ФЕСТ-а, односно ЦЕБЕФ-а, 
где и сада бораве. Од укупног броја запослених само један 
запослени је поднео захтев за споразумни прекид радног од-
носа, сви остали раде у ликвидацији. На препоруку Секре-
таријата за културу није урађена систематизација у ликвида-
цији, али временом се показало да је неопходно припремити 
и овај документ који би био ускладђен са новим Законом о 
раду, тако да се у 2015. години очекује усвајање акта о систе-
матизацији и анексирање уговора са запосленима.

Након подношења предлога за покретање поступка лик-
видације пред Привредним судом у Београда, у предмету 
Фи-140/14, по обављеним усменим консултација са судијом, 
приступило се допуни предлога. У циљу усклађивања пред-
лога са Законом о привредним друштвима Привремени орган 
Града Београда донео је Одлуку о изменама и допунама одлуке 
о укидању Југоконцерта – установе за музичко сценску делат-
ност број: 6-2813/14-С-20 од 22. априла 2014. године. Привред-
ни суд у Београд је 7. маја 2014. године донео Решење о покре-
тању поступка ликвидације, и објављен је оглас за пријаву 
потраживања повериоца („Службени гласник РС”, број 57/14). 

Дана 8. маја 2014. године донето је Решење о образовању 
Комисије за попис имовине и обавеза које се воде у Југоконцер-
ту – установи за музичко сценску делатност у ликвидацији. За-
датак комисије је био да до 26. маја 2014. године изврши попис 
свих ствари, опреме, потраживања и дуговања Југоконцерта у 
ликвидацији, за потребе сачињавања почетног ликвидационог 
биланса. Такође је сачињен и Записник о примопредаји печата. 

Комисија је констатовала да у установи Југоконцерт 
нису евидентиране књиговодствено све обавезе тако да је 
било неопходно да се врши накнадно књижење. С обзиорм 
на то да у установи не постоји књиговодствена служба, ан-
гажован је екстерни књиговођа који је на основу постојеће 
документације и констатације пописне комисије извршена 
су потребна књижења. 

Ликвидациони управник је саставио почетни ликви-
дациони биланс са стањем на дан 7. маја 2014. године, од-
носно на дан доношења решења којим се покреће поступак 
ликвидације над ликвидационим дужником „Југоконцерт” 
– установа за музичко сценску делатност и даном регис-
трације поступка ликвидације у Привредном суду. Почет-
ни ликвидациони биланс је усвојен на седници Скупштине 
Града Београда 22. јула 2014. године.

У складу са Законом о привредним друштвима, члан 
536, став 3, ликвидациони управник је саставио почетни 
ликвидациони извештај, у року од 120 дана од дана почетка 
ликвидације односно од дана објављивања огласа за позив 
поверилаца да пријаве своја потраживања. 

– послат 251 позив повериоцима за пријаву потражи-
вања у законском року, 

– 152 повериоца је пројавило потраживање у року од 
120 дана од дана објављивања огласа, 

– 12 познатих поверилаца није пријавило потраживање 
писменим путем али се они сматрају пријављеним у скла-
ду са чланом 534. став 4. Закона о привредним друштвима, 
из разлога што је покренут парнични поступак до почетка 
ликвидације, те се њихова потраживања сматрају пријавље-
на у складу са законом, 

– за 25 поверилаца није упућен позив али су исти прија-
вили потраживање у складу са објављеним огласом,

– ликвидациони управник је размотрио укупно 217 
пријављених потраживања. 

– 62 повериоца није пријавило своја потраживања у за-
коном одређеном року, и таква потраживања се сматрају 
преклудираним, и

– једна пријава потраживања се одбацује као неблагов-
ремена, јер је пристигла након истека законског рока. 

У складу са законом почетни ликвидациони извештај 
садржи следеће елементе:

Листа пријављених потраживања:
Пријављена потраживања: укупно 217 у износу од 

57.471.978,64 динара
Листа признатих потраживања:
Призната потраживања: укупнпо 157 у износу од 

46.492.769,44 динара
Листа потраживања поверилаца у судском спору:
Потраживања која се налазе у судском спору: укупно 36 

у износу од 6.697.482,69 динара
Листа оспорених потраживања са образложењем оспо-

равања; 
Потраживања оспорена: укупно 38 у износу од 5.649.112,75 

динара
Листа неблаговремено пристиглих пријава потраживања; 
Потраживања која су неблаговремено пристигла се ос-

поравају: укупно 1 у износу од 80.875,34 динара
Имовина:
Одлуком о укидању Југоконцерта права, обавезе (изми-

ривање пријављених потраживања), одговорности и имо-
вину преузима Град Београд. 

Почетни ликвидациони извештај је усвојен на седници 
Скупштине Града Бегорада одржаној 24. октобра 2014. го-
дине и регистрован је код Привредног суда у Београду под 
бројем 1 ФИ 553/14 од 20. новембра 2014. године. Након 
регистрације Извештаја отпочело је измиривање потражи-
вања поверилаца. 

У децембру 2014. године почела је исплата обавеза пре-
ма повериоцима и измирена су потраживања у износу 
од 51.323.394,34 динара. Износ је већи у односу на почет-
ни ликвидациони извештај због обрачуна на дан исплате 
потраживања. Како је истакнуто у почетном ликвидаци-
оном извештају потраживања поверилаца су призната у 
износима на основу склопљених уговора са припадајућим 
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порезима и доприносима (нето износ + порези и доприно-
си = бруто износ), а без обрачунате камате. Повериоци који 
имају склопљене уговоре у страној валути исплате се врше 
у динарској противвредности на дан исплате. 

Такође још једном напомињем да се средства по парнич-
ним поступцима који су затечени моментом покретања лик-
видације резервишу до окончања поступака, као и евентуал-
на средства која могу настати на име трошкова парнице.

Почетним ликвидационим извештајем предвиђено 
време за завршетак ликвидације био је 31. децембар 2014 
године. Међутим, у 2015. годину пренета су неизмирена 
потраживања која су у спору. За ту врсту потраживања 
припремљени су споразуми о поравнању од којих је 10 
потписано 15. јануара 2015. године, а остаје да потпише јо 
14 споразума. Због текућих законских процедура није било 
довољно времена да се ова потраживања реализују у децем-
бру. Након њихове реализације поступак ликвидације се 
приводи крају. Са напоменом да остају нереализована два 
потраживања коју су у судском спору, чији поступци врло 
специфични и још увек трају. Није било могућности да се 
склопи поравнање и чека се судска одлука. У складу са чла-
ном 540. Закона о привредним друштвима поступак ликви-
дације не може да се оконча пре правноснажног окончања 
свих поступака који за правну последицу могу имати било 
какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза. 

Такође, Закон о привредним друштвима („Службени 
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14), члан 542, предвиђа 
да ликвидациони управник има право да му се надокнаде 
тршкови које је имао у спровођењу ликвидације као и на 
исплату накнаде за рад. У складу са наведеним Законом, не-
опходно је да надлежни Секретаријат припреми обрачун за 
исплату накнаде за рад ликвидационог управника за 2014. 
годину и изврши исплату. 

Ликвидациони управник
Гордана Кукркић, ср.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-532/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним мани-
фестацијама у области културе од значаја за Град Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 15/17 и 78/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПРА ВИЛА
ОКТОБАРСКОГ САЛОНА

Члан 1.
Октобарски салон, стална манифестација у области кул-

туре од значаја за Град Београд, је међународна такмичар-
ска манифестација визуелних уметности. 

Октобарски салон се одржава у Београду, у октобру, од 
2014. године бијенално.

Члан 2.
На Октобарском салону представљају се репрезентатив-

на дела из сфере актуелног стваралаштва у области визуел-
них уметности, према избору уметничког директора.

Члан 3.
Циљ Октобарског салона је представљање и афирмација 

најзначајних нових остварења домаћих и страних аутора из 
области визуелних уметности.

Члан 4.
Октобарски салон нема статус правног лица.

Члан 5.
На промотивним материјалима Октобарског салона 

обавезно је истицање грба Града Београда.

Члан 6.
Октобарски салон има Одбор и уметничког директора.
Одбор има председника и четири члана које именује 

Скупштина Града Београда на период од четири године.
Уметничког директора именује Скупштина Града Бео-

града, на период од две године, из реда афирмисаних лич-
ности из области културе.

Члан 7.
Одбор Октобарског салона утврђује: програм манифес-

тације и износ средстава потребних за реализацију тог про-
грама (програм и предрачун трошкова), маркетиншки план 
манифестације, одређује место, време и дужину трајања ма-
нифестације, подноси извештај градоначелнику Града Бео-
града о одржаној манифестацији са извештајем о утроше-
ним и оствареним средствима и мишљењем о уметничком 
нивоу програма манифестације, посећености, медијској 
кампањи и сл., аутора поставке, ауторе текстова за каталог, 
одређује жири за доделу награда, висину награда и врши 
друге послове везане за одржавање манифестације.

Члан 8.
Октобарски салон представља председник Одбора Ок-

тобарског салона или лице које он овласти, уз претходну 
сагласност Града Београда.

Члан 9.
Уметнички директор припрема и предлаже Одбору Ок-

тобарског салона концепцију и програм манифестације, 
концепцију посебних и пратећих програма, као и коначни 
програм манифестације, простор односно просторе за одр-
жавање изложбе, аутора поставке, ауторе текстова за ката-
лог, даје сугестије при изради каталога и других публикација 
манифестације, пише уводни текст у каталогу и врши друге 
послове везане за утврђивање програма манифестације.

Члан 10.
Жири за доделу награда је стручно тело Одбора Окто-

барског салона које има три члана.
Чланови жирија одређују се из реда истакнутих лично-

сти из области за коју се награда додељује.
Чланове жирија Одбор одређује за рад на једном Окто-

барском салону.
Члан 11.

На Октобарском салону се додељују три награде. Одлу-
ку о додели награда доноси жири Октобарског салона.

Награду Октобарског салона чини новчани износ.
Висина новчаног износа награде утврђује се предрачу-

ном трошкова Октобарског салона.

Члан 12.
Одбор Октобарског салона доставља програм и пред-

рачун трошкова Октобарског салона организационој једи-
ници Градске управе Града Београда надлежној за послове 
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културе, најкасније до 1. јула текуће године за манифеста-
цију која ће се одржати у наредној години. 

Члан 13.
Организационе, стручне, административне, финансијс-

ке и техничке послове за потребе Октобарског салона оба-
вља правно лице коме обављање тих послова, уговором на 
период од четири године, повери Град Београд.

Уговор из става 1. овог члана закључује руководилац 
организационе јединице Градске управе Града Београда на-
длежне за послове културе.

Надзор над обављањем поверених послова врши орга-
низациона јединица Градске управе Града Београда надлеж-
на за послове културе.

Члан 14. 
Извештај о одржаној манифестацији са извештајем о 

утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о умет-
ничком нивоу програма манифестације, посећености, ме-
дијској кампањи и сл. Одбор Октобарског салона доставља 
градоначелнику града Београда, најкасније у року од 60 
дана од дана завршетка Октобарског салона.

Члан 15.
Средства за одржавање Октобарског салона обезбеђују 

се у буџету Града Београда на основу сагледаних програма 
и предрачуна трошкова Октобарског салона, као и осталих 
потреба у области културе за које се средства обезбеђују у 
буџету Града Београда.

Поред средстава из става 1. овог члана, Одбор Октобар-
ског салона обезбеђује средства за одржавање манифеста-
ције и из других извора, у складу са законом.

Члан 16.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе Пра-

вила Октобарског салона („Службени лист Града Београда”, 
број 19/07).

Члан 17.
Ова правила Октобарског салона ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-529/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним мани-
фестацијама у области културе од значаја за Град Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 15/17 и 78/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПРА ВИЛА
МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА МУЗИЧКE ОМЛАДИНЕ

Члан 1.
Међународно такмичење музичке омладине (у даљем 

тексту: такмичење), стална манифестација у области кул-
туре од значаја за Град Београд, је међународно такмичење 
музичких уметника до 30 година старости, по утврђеним 
категоријама.

Такмичење се одржава у Београду, једном годишње, у 
марту.

Члан 2..
Циљ такмичења је селекција младих музичких уметни-

ка, афирмација домаћег музичког стваралаштва и подсти-
цање, ширење и развијање музичке педагогије, као и поди-
зање нивоа музичке културе наше средине.

Члан 3.
Такмичење је отворено за младе музичаре, солисте и 

композиторе (који су млађи од 30 година) и камерне ансам-
бле (чији чланови појединачно морају бити млађи од 35 го-
дина) са свих континената, без обзира на њихову национал-
ну, социјалну, језичку и другу припадност.

Члан 4.
Такмичење нема статус правног лица.

Члан 5.
Такмичење има знак.
Знак такмичења представља замишљену територију 

североисточног дела земљине кугле са координатама које 
означавају стране света, у чијем је пресеку бела тачка чија 
пројекција се одсликава у североисточном делу са два иста 
слова: „Б” и „В” (ћирилична и латинична варијанта) која 
представљају почетно слово нашег главног Града Београда 
– седишта такмичења, а за време одржавања такмичења – 
центар музичког живота света. 

О промени и употреби знака такмичења одлучује Град 
Београд.

Члан 6.
На промотивним материјалима такмичења обавезно је 

истицање знака такмичења и грба Града Београда.

Члан 7.
Такмичење има Одбор и уметничког директора.
Одбор такмичење има председника и четири члана које 

именује Скупштина Града Београда на период од четири године.
Уметничког директора именује Скупштина Града Бео-

града из реда афирмисаних личности из области културе, 
на период од четири године.

Члан 8.
Одбор такмичења утврђује: програм манифестације и 

износ средстава потребних за реализацију тог програма 
(програм и предрачун трошкова), одређује место, време 
и дужину трајања манифестације, подноси извештај гра-
доначелнику Града Београда о одржаној манифестацији 
са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и 
мишљењем о уметничком нивоу програма манифестације, 
посећености, медијској кампањи и сл., врши и друге посло-
ве везане за одржавање такмичења.

Члан 9.
Такмичење представља председник Одбора такмичења или 

лице које он овласти, уз претходну сагласност Града Београда.

Члан 10.
Уметнички директор припрема и предлаже Одбору 

такмичења концепцију и програм Такмичења, концепцију 
посебних и пратећих програма такмичења, као и коначни 
програм такмичења, даје сугестије при изради каталога и 
других публикација такмичења и врши друге послове веза-
не за утврђивање програма такмичења.

Члан 11.
Одбор такмичења доставља програм и предрачун трош-

кова такмичења организационој јединици Градске управе 
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Града Београда надлежној за послове културе најкасније до 
1. јула текуће године за такмичење који ће се одржати у на-
редној години.

Члан 12.
Организационе, стручне, административне, финансијс-

ке и техничке послове за потребе такмичења обавља прав-
но лице коме обављање тих послова, уговором на период од 
четири године, повери Град Београд.

Уговор из става 1. овог члана закључује руководилац 
организационе јединице Градске управе Града Београда на-
длежне за послове културе.

Надзор над обављањем поверених послова врши орга-
низациона јединица Градске управе Града Београда надлеж-
на за послове културе.

Члан 13.
Извештај о одржаној манифестацији са извештајем 

о утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о 
уметничком нивоу програма манифестације, посећености, 
медијској кампањи и сл., Одбор такмичења доставља ор-
ганизационој јединици Градске управе Града Београда на-
длежној за послове културе, најкасније у року од 60 дана од 
дана завршетка такмичења.

Члан 14.
Средства за одржавање такмичења обезбеђују се у буџету 

Града Београда, на основу сагледаног програма и предрачуна 
трошкова такмичења, као и осталих потреба у области кул-
туре за које се средства обезбеђују у буџету Града Београда.

Поред средстава из става 1. овог члана, Одбор такми-
чења обезбеђује средства за одржавање такмичења и из 
других извора, у складу са законом.

Члан 15.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе 

Правила Међународног такмичења музичких уметника 
(„Службени лист Града Београда”, број 19/07).

Члан 16.
Ова правила Међународног такмичења музичке ом-

ладине ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-530/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 
лист Града Београда”, бр. 23/10) и у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 132/2014 и 145/2014), донела је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ

УВОД 
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 

за 2015. годину (у даљем тексту: основни програм) донела 

је Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. де-
цембра 2014. године, а објављен је у „Службени листу Града 
Београда” бр. 98/14 од 30. децембра 2014. године. Програм 
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији 
Града, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката 
од значаја за Град, као и друга улагања.

Одлуком о буџету Града Београда за 2015. годину пла-
нирана су финансијска средства за реализацију Програма 
уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину 
у износу од 8.360.000.000 динара.

Финансијска средства била су обезбеђена из:
– буџетских прихода и примања у износу од 

5.643.000.000 динара које реализује Дирекција по закључе-
ним уговорима са корисницима – закупцима грађевинског 
земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накна-
де за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађе-
винског земљишта, закупнине пословног простора и соп-
ствених прихода;

– посебних наменских буџетских средстава за финанси-
рање припремних активности на изградњи саобраћајнице 
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од 
5.000.000 динара;

– наменског трансфера из буџета Града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 100.000.000 динара;

– кредитних средстава у износу од 2.391.000.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница, и

– пројектованог суфицита у износу од 520.000.000.
Одлуком о ребалансу буџета Града Београда за 2015. го-

дину планирана су финансијска средства за реализацију Из-
мена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2015. годину (у даљем тексту: Измене Програ-
ма) у износу од 8.050.000.000 динара. У односу на основни 
програм, предложеним Изменама Програма укупна сред-
ства су смањена за 310.000.000 динара. Очекивани приход 
из најзначајних извора финансирања измењем је у односу 
на Основни програм, што се пре свега односи на остварени 
суфицит из 2014, који је већи од износа у основном програ-
му, као и на повлачење наменских кредитних средстава која 
су смањена у односу на основни програм.

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода и примања у износу од 

4.942.060.072 динара које реализује Дирекција по закључе-
ним уговорима са корисницима - закупцима грађевинског 
земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накна-
де за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађе-
винског земљишта, закупнине пословног простора и соп-
ствених прихода;

– посебних наменских буџетских средстава за финанси-
рање припремних активности на изградњи саобраћајнице 
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од 
5.000.000 динара;

– наменског трансфера из буџета Града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 100.000.000 динара;

– кредитних средстава у износу од 887.500.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за Град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница, и

– суфицит у износу од 2.115.439.928.
На основу остварених пословних резултата у протеклим 

месецима 2015. године и уговорених обавеза, Дирекција је 
проценила кретање прихода по свим изворима до краја по-
словне године и приоритетне расходе и инвестициона ула-
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гања и у складу са тим сачинила Измене и допуне програма 
уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину 
са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Измене Програма, у односу на основни Програм, односе 
се на следеће:

У оквиру позиције I – Програм уређивања грађевинског 
земљишта – уместо укупно 5.308.000.000 динара, планира се 
5.400.000.000 динара.

У оквиру позиције I.1. Прибављање урбанистичких 
планова – уместо укупно 266.000.000 динара, планира се 
360.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим 
тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.2. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром – уместо укупно 2.324.000.000 динара, 
планира се 2.368.000.000 динара, а прерасподела средстава 
по појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.3. Објекти и мрежа водосабдевања 
– уместо укупно 320.000.000 динара, планира се 392.000.000 
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је 
приказана табеларно.

У оквиру позиције I.4. Објекти и мрежа канализа-
ције – уместо укупно 1.910.000.000 динара, планира се 
1.657.000.000 динара, а прерасподела средстава по поједи-
ним тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.5. Гробља – уместо укупно 
52.000.000 динара, планира се 45.000.000 динара, а прерас-
подела средстава по појединим тачкама је приказана табе-
ларно.

У оквиру позиције I.6. Изградња станова – уместо укуп-
но 387.000.000 динара, планира се 492.000.000 динара, а пре-
расподела средстава по појединим тачкама је приказана та-
беларно.

У оквиру позиције I.7. Припремање грађевинског 
земљишта за доделу – уместо укупно 49.000.000 динара, 
планира се 86.000.000 динара, а прерасподела средстава по 
појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције II – Програм уређивања грађевин-
ског земљишта за изградњу капиталних саобраћајница од 
посебног интереса за град – уместо укупно 3.052.000.000 ди-
нара, планира се 2.650.000.000 динара, а прерасподела сред-
става по појединим тачкама је приказана табеларно.

Прерасподела средстава и планираних активности за 
поједине објекте из Програма усклађена је са очекиваном 
динамиком реализације, а Изменама и допунама Програма 
предвиђа се и започињање нових активности за којима се 
указала потреба, као и реализација нових развојних инфра-
структурних пројеката и комуналних објеката, за које су се 
у првој половини пословне године стекли услови за започ-
ињање припремних активности или изградњу.

У оквиру програма изградње саобраћајница са инфра-
структуром, поред раније паланираних објеката, предвиђа 
се започињање изградње за: 

 Тачка I.2.Ц.15. Саобаћајнице за приступ железничкој 
станици „ Прокоп”

 Тачка I.2.Ц.43. Саобраћајнице са инфраструктуром на 
подручју ПДР за зону комерцијалних садржаја дуж ауто-
пута Беогрд–Ниш, јужно од наплатне рампе „Бубањ поток”, 
као и активности на реализацији нових објеката у односу 
на основни Програм и то:

Тачка I.2.Ц.51 израда техничке документације за са-
обраћајнице са припадајућом инфраструктуром на лока-
цији „Марина Дорћол”

Тачка I.2.Ц.52 израда елабората за решавање имовинско 
правних односа и техничке документације за уређење оба-
лоутврде на десној обали реке Дунав у Земун

Тачка I.2.Е.4 Обавезе Дирекције на опремању нових ло-
кација, (као носиоца јавних овлашћења у поступку приба-
вљања грађевинских дозвола у обједињеној процедури, по 
захтевима појединачних инвеститора);

У оквиру програма изградње објеката и мреже водосна-
бдевања, поред раније паланираних објеката, предвиђа се 
започињање изградње за:

Тачка I.3.Ц. 11.2 Потисни цевовод ф400мм од водоизво-
ришта „Булин Поток” до резервоара „Сопот”.

Тачка I.3.Ц. 12. Обкекти водоснабдевања у насељу Ба-
рајево

1. Резервоар „Брђански крај” 
2. Водоводна мрежа у насељу Лисовић
Тачка I.3.Ц. 13. Водоводна мрежа у насељу Рипањ

У оквиру програма изградње објеката и мреже канали-
азције поред раније планираних објеката, предвиђа се запо-
чињање изградње за :

Тачка I.4.Ц. 15 Канализациона мрежа у Костолачкој улици
Тачка I.4.Ц. 19 Канализациона мрежа у насељу Ресник
Тачка I.4.Ц. 24 Објекти и мрежа канализације на терито-

рији општине Обреновац
Тачка I.4.Б. 9 Канализација у насељу Алтина 2 
У оквиру програма изградње гробаља предвиђају се ак-

тивности на реализација нових објеката у односу на основ-
ни Програм то: 

Тачка I.5.Ц.4 Гробље у Лазаревцу – припрема елабората 
и решавање имовинско-правних односа 

Тачка I.5.Ц.5 Гробље у Обреновцу – припрема елабората 
и решавање имовинско-правних односа 

Тачка I.5.Ц.6 Гробље за кућне љубимце у блоку 51 на Но-
вом Београду

– припрема техничке документације
У оквиру програма изградње станова за расељавање пред-

виђају се нова активност у односу на основни Програм то: 
Тачка I.6.А.8 Кординација и стручни надзор на реста-

урацији фасада
У оквиру програма припремање и прибављање грађе-

винског земљишта за доделу, предвиђају се нова активност 
у односу на основни Програм то: 

Тачка I.7.А.4. Локације у оквиру ПДР-а привредне зоне 
„Аутопут” – зона II Блок 45

Тачка I.7.А.9. Просторна провера локација за доделу
Тачка I.7.А.20. Урбанистички пројекти за потенцијалне 

локације за доделу
У оквиру програма изградње капиталних саобраћајни-

ца од посебног инререса за град поред раније паланираних 
објеката, предвиђа се започињање изградње за:

Тачка II.2.Ц.6 Oбјекат аутобуске станице у оквиру ком-
плекса Аутобуско-железничка станица у Блоку 42 на Новом 
Београду, као и активности на реализација нових објеката у 
односу на основни Програм 

Тачка II.2.Ц.10 Израда техничке документације за ре-
конструкцију главних градских тргова.
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IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове, у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Дирекција, као инвеститор у име Града Београда, има 
право да предузима све прописане радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевин-
ских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да ЈП стараће се о реализацији овог програма, а Надзорни 
одбор Дирекције ће пратити реализацију и о томе подноси-
ти извештаје надлежним органима Града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 463-515/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 41а став 4. Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – 
исправка) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТОП-

ЧИДЕРСКИ ПАРК”

Члан 1.
Подручје Топчидерског парка проглашава се заштиће-

ним подручјем III категорије локалног значаја као споменик 
природе „Топчидерски парк” (у даљем тексту: заштићено 
подручје).

Споменик природе „Топчидерски парк” ставља се под 
заштиту због природних, културно-историјских и преде-
оних вредности простора, аутентичности и очуваности 
створене природне структуре и очуваног пејзажно-ар-
хитектонског концепта парковског и шумског комплекса 
унутар високо урбанизованог екосистема који има велику 
биолошку вредност, повољан географски положај, климат-
ска, геоморфолошка, геолошка, хидрогеолошка, педолошка 
обележја и богатство флоре и фауне, као и значајне објекте 
културно-историјског наслеђа које издвајају „Топчидерски 
парк” као јединствену просторну природну и културну це-
лину Београда.

Члан 2.
Споменик природе „Топчидерски парк” налази се на те-

риторији Града Београда, на подручју градскe општинe Са-
вски венац. 

Заштићено подручје обухвата следеће катастарске пар-
целе: 11453/1(део), 11583, 11584/1, 11585/1, 11585/2, 11586/1, 
11586/2, 11587/1, 22613(део), КО Савски венац, Градска 
општинa Савски венац.

Укупна површина заштићеног подручја износи 29 ha 46 a 
44 m², у државној својини.

Опис границе са графичким приказом заштићеног под-
ручја одштампан је уз ово решење и чини његов саставни део.

Члан 3.
Ha заштићеном подручју, установљава се режим зашти-

те III степена.
У оквиру установљеног режима заштите III степена, 

дозвољавају се посебне мере заштите, коришћења и раз-
воја заштићеног подручја, уређења објеката културно-ис-
торијског наслеђа, као и управљачке интервенције у циљу 
укупног унапређења заштићеног подручја, селективно 
и ограничено коришћење његових природних ресурса и 
простора у складу са законом и овим решењем.

Режим заштите III степена остварује се на свим целина-
ма заштићеног подручја и то:

– целина А која обухвата парковски уређени простор 
изван или у саставу Посебне основе газдовања шумама за 
Газдинску јединицу „Toпчидeрске пaрк шумe” (у даљем 
тексту: шумска основа),

– целина Б која обухвата шумски простор (парк шума 
„Топчидер”) у саставу шумске основе.

Изузетно од става 1. овог члана за све биљне и живо-
тињске врсте које су заштићене као природне реткости и 
њихова станишта, важи режим првог степена заштите.

Члан 4.
Режим заштите III степена спроводи се као проактив-

на заштита заштићеног подручја и забрањују све радње и 
активности које угрожавају или мењају његова обележја и 
својства, односно примарне вредности заштићеног под-
ручја, а нарочито:

1) промена намене и смањење утврђене површине;
2) изградња индустријских, термоенергетских, других 

привредних и осталих објеката и складишта, осим рекон-
струкције и доградње постојећих објеката у складу са прет-
ходно прибављеним условима надлежних институција;

3) вршење радова и активности на парковском простору 
које могу нарушити пејзажно архитектонски концепт, ес-
тетске и амбијенталне вредности и погоршати карактерис-
тике и примарне вредности заштићеног подручја;

4) извођење радова и активности које би угрозиле веге-
тацију заштићеног подручја, а нарочито: 

– сеча дрвећа и шибља, изузев нежељеног подраста, су-
вог и болесног дрвећа, као и оног које просторно, декора-
тивно и функционално не одговарају парковском простору, 

– ломљење грана, оштећивање коре, кидање лишћа, 
– постављање табли и других обавештења на стаблима,
– обављање других радњи и активности које би наруши-

ле постојеће стање дендрофонда или угрозиле његов био-
лошки опстанак;

5) уношење инвазивних алохтоних врста и нових врста 
дрвећа и шибља које према својствима и естетским крите-
ријумима не одговарају простору природно-културне баш-
тине;

6) уништавање кореновог система приликом радова на 
уређењу простора и у другим околностима;

7) крчење вегетације и обављање других радњи на мес-
тима и на начин који могу да изазову процесе ерозије, 
клизишта и неповољне морфологије терена;

8) уништавање, убијање, узнемиравање, растеривање и 
хватање свих значајних врста;

9) расипање или одлагање чврстог и течног отпада, 
земље, грађевинског и другог материјала који могу изазвати 
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загађење или умањити функционална својства заштићеног 
подручја;

10) коришћење Топчидерске улице за моторни са-
обраћај; 

11) раскопавање, рушење и преправљање, као и употре-
ба и коришћење објеката културног добра у сврхе које нису 
у складу са његовом наменом и значајем просторне приро-
дне и културне целине, односно на начин који може нару-
шити, угрозити или оштетити њена својства; 

12) паљење и ложење ватре;
13) извођење паса без поводника и заштитне корпе у ок-

виру граница заштићеног подручја (пуштање паса на тра-
вњаке и цветњаке);

14) кретање, заустављање и паркирање возила унутар 
граница заштићеног подручја, изузев возила службе за 
одржавање заштићеног подручја која, по потреби, могу да 
се крећу и по свим површинама, као и службених возила 
за потребе приступа постојећим објектима која могу да се 
крећу искључиво по постојећем путу и паркингу;

15) постављање рекламних панела и стубова за промо-
цију производа, политичких странака, манифестација и др. 

Услове из става 1. тачка 2) овог члана утврђује организа-
ција за заштиту природе и организација за заштиту споме-
ника културе.

Члан 5.
Ограничења у оквиру установљеног режима заштите 

односе се на активности које могу бити одобрене и спрове-
дене на заштићеном подручју под условом да су планирани 
радови усклађени са концептом заштите и развоја заштиће-
ног подручја и капацитетом простора и то:

1) извођење радова којима се успоставља целовитост 
заштићеног подручја укидањем моторног саобраћаја у Топ-
чидерској улици;

2) измене конфигурације терена при нивелационим ра-
довима и извођење других земљаних радова према пројекту 
израђеном у складу са претходно прибављеним условима 
заштите природе, осим радова који су предвиђени пројек-
том обнове парковски уређеног простора и пројектом сана-
ције објеката инфраструктуре у заштићеном подручју;

3) изградња нових подземних и надземних инсталација 
или других објеката инфраструктуре, а које биолошки и 
пејзажно не угрожавају заштићено подручје, као и радо-
ви на реконструкцији постојеће инфраструктуре према 
пројекту израђеном у складу са претходно прибављеним 
условима заштите природе; 

4) изградња објеката у оквиру граница заштићеног под-
ручја који су искључиво у складу са функцијом заштићеног 
подручја;

5) реконструкција и ревитализација парковски уређеног 
простора уз очување пејзажно-архитектонског и култур-
но-историјског наслеђа у складу са функцијом заштићеног 
подручја;

6) реконструкција објеката непокретног културног до-
бра у складу са претходно прибављеним условима и мерама 
заштите споменика културе;

7) уклањање примерака дендрофлоре који на заштиће-
ном подручју не задовољавају здравствене, естетске и функ-
ционалне критеријуме (болесна, сува, престарела, закржља-
ла стабла), као и оправдана замена једне врсте другом;

8) одржавање шумског простора у складу са важећом 
шумском основом;

9) спровођење посебних мера заштите, уређења и раз-
воја у целини А које обухватају: 

– уношење нових врста дрвећа и шибља које по својој 
биологији одговарају станишту парка, а које према својст-

вима и естетским критеријумима одговарају простору при-
родно-културне баштине;

– извођење биолошко-техничких мера заштите и неге 
(прихрањивање, заливање, третман против фитопатолош-
ких и ентомолошких обољења и сл) за које се процени да су 
неопходни за одржавање виталности дрвећа, жбуња и одр-
жавања цветњака у складу са програмом управљања доне-
тим у складу са овим решењем;

– подизање, обнављање и одржавање травњака (кошење, 
уклањање корова, прихрањивање, аерација итд) у складу са 
програмом управљања донетим у складу са овим решењем;

– постављање нових елемената парковског уређења и 
мобилијара, поправка постојећих, а на основу претходно 
прибављених услова заштите природе и услова заштите 
културних добара;

10) спровођење одговарајућих мера противпожарне и 
противерозионе заштите;

11) промовисање и коришћење заштићеног подручја у 
образовне и научно истраживачке сврхе, туристичке по-
сете, рекреацију и спортске активности које не угрожавају 
његову основну намену; 

12) одржавање културно-забавних и спортских мани-
фестација традиционалног карактера;

13) постављање образовно-информативних табли са 
основним подацима о заштићеном подручју, природним и 
културно-историјским вредностима;

14) декоративно, промотивно, функционално и симбо-
лично осветљавање простора, појединих примерака биљака 
и биљних композиција и објеката, нарочито на главним ше-
тачким стазама. 

Изградња и извођење радова на уређењу и реконструк-
цији, као и извођење других радова и активности у заш-
тићеном подручју из става 1. овог члана ограничавају се 
просторно, временски, по обиму и у односу на просторни 
распоред природних и створених вредности заштићеног 
подручја, а могу се изводити на основу одобрене техничке 
документације израђене у складу са претходно прибавље-
ним условима заштите природе и другим условима у складу 
са законом.

Услове заштите природе из става 2. овог члана утврђује 
организација за заштиту природе.

Члан 6.
Заштићено подручје поверава се на управљање Јавном 

комуналном предузећу „Зеленило Београд”, Улица сурчин-
ски пут 2, у Новом Београду (у даљем тексту: управљач) 
који испуњава законом прописане услове у погледу струч-
не, кадровске и организационе оспособљености за оба-
вљање послова заштите, унапређења, промовисања и одр-
живог развоја заштићеног подручја.

Члан 7.
Управљач има право активне легитимације у погледу 

остваривања и спровођења установљеног режима зашти-
те, као што је право покретања кривичних, прекршајних и 
управних поступака пред судским, државним и локалним 
органима, право на накнаду од правних и физичких лица 
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена 
законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 8.
Управљач је дужан да:
1) заштићено подручје чува и одржава у складу са ре-

жимом и мерама заштите прописаним законом и овим ре-
шењем;
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2) заштићено подручје обележи постављањем табле од-
говарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележе-
но на прописан начин (назив, основни подаци, графички 
приказ заштићеног подручја) уз претходно прибављену са-
гласност организације за заштиту природе;

3) постави табле са јасно дефинисаним правилима по-
нашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу 
коришћења заштићеног подручја;

4) спречи активности које могу да наруше вредности 
заштићеног подручја, а у случају насталих промена које 
могу уништити или нарушити основну вредност заштиће-
ног подручја без одлагања обавести организацију за зашти-
ту природе и надлежни инспекцијски орган;

5) обезбеди услове за развој образовних и научно-ис-
траживачких, информативно-пропагандних и других ак-
тивности ради афирмације заштићеног подручја;

6) формира базу података о стању целина (парковски 
уређени простор и шумски простор) и елемената заштиће-
ног подручја у функцији управљања, коришћења и монито-
ринга стања у заштићеном подручју;

7) донесе план и програм управљања заштићеним под-
ручјем у складу са законом и овим решењем;

8) донесе акт о унутрашњем реду и организује чуварску 
службу;

9) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-
шењем или поступа по захтеву организације за заштиту 
природе, односно по налогу надлежног инспектора.

Члан 9.
План управљања заштићеним подручјем доноси упра-

вљач за период од 10 година (у даљем тексту: план упра-
вљања). 

На план управљања сагласност даје организациона једи-
ница Градске управе Града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе. 

Планом управљања утврђују се мере и активности заш-
тите, унапређења и коришћења заштићеног подручја, начин 
њиховог спровођења, смернице и приоритети за очување и 
развој заштићеног подручја и садржи нарочито: опис глав-
них природних вредности и оцену стања животне средине 
заштићеног подручја, преглед активности, делатности и 
процеса који угрожавају заштићено подручје, дугорочне 
циљеве заштите и услове за остваривање тих циљева, при-
оритетне активности и мере заштите, одржавања, праћења 
стања и унапређења природних вредности, као и актив-
ности на одрживом коришћењу, развоју и уређењу просто-
ра, активности на промоцији вредности заштићеног под-
ручја, динамику и субјекте реализације плана управљања, 
финансирање и друге активности и мере прописане зако-
ном.

О предлогу плана управљања управљач је дужан да оба-
вести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у 
трајању од 30 дана.

План управљања се може ревидирати у периоду његове 
важности.

Извештај о остваривању плана управљања подноси се 
организационој јединици Градске управе Града Београда 
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је план донет.

Члан 10.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним подручјем (у даљем текс-
ту: програм управљања) на које сагласност даје организа-

циона јединица Градске управе Града Београда надлежна за 
заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком 
њихове реализације и износом потребних финансијских 
средстава.

Извештај о реализацији програма управљања за текућу 
годину, односно програм управљања за наредну годину, уп-
рављач подноси организационој јединици Градске управе 
Града Београда надлежној за послове заштите животне сре-
дине најкасније до 15. децембра текуће године. 

Члан 11.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном под-

ручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну 
сагласност организационе јединице Градске управе Града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за 
спровођење установљеног режима заштите у складу са за-
коном. 

Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге 
неопходне информације о спровођењу режима заштите, уп-
рављач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима заштићеног под-
ручја.

Члан 12.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног подручја обезбеђују се у буџету Града Београда, 
као и из накнаде за коришћење заштићеног подручја ако је 
утврђена, прихода остварених у обављању делатности уп-
рављања заштићеним подручјима, средстава обезбеђених 
за реализацију програма, планова и пројеката у области 
заштите природе и из других извора у складу са законом. 

Средства обезбеђена у буџету Града Београда исплаћују 
се управљачу у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за текућу годину, а на основу годишњег 
програма управљања заштићеним природним добром.

Члан 13.
Власник, односно корисник земљишта у границама 

заштићеног подручја, дужан је да га учини приступачним 
јавности и управљачу омогући спровођење установљеног 
режима заштите и да, у случају потребе, од организације 
за заштиту природе захтева потребна упутства о начину чу-
вања, заштите и одржавања заштићеног подручја.

Власник, односно корисник из става 1. овог члана дужан 
је да, без одлагања, обавести управљача или организацију 
за заштиту природе или надлежног инспектора, ако дође до 
промена које заштићено подручје могу уништити, оштети-
ти или нарушити његова битна својства.

Члан 14.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

донетих на основу овог решења врши организација за заш-
титу природе у складу са законом.

Члан 15.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено подручје мора бити у складу са овим ре-
шењем и планом управљања.

Планови, програми и основе који обухватају заштиће-
но подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог ре-
шења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од го-
дину дана од дана ступања на снагу овог решења.
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За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови заштите природе од органи-
зације за заштиту природе, као и услови заштите животне 
средине од организационе јединице Градске управе Града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 16.
План управљања и правилник о унутрашњем реду и чу-

варској служби управљач је дужан да донесе у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог решења.

Годишњи програм управљања, управљач је дужан да до-
несе у року од 30 дана од дана доношења плана из става 1. 
овог члана.

Управљач је дужан да донесе привремени програм упра-
вљања заштићеним природним добром у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу овог решења.

До доношења програма из става 3. овог члана управљач 
је дужан да поступа у складу са законом, спроводи режим 
заштите утврђен овим решењем, као и мере које одреди на-
длежни инспекцијски орган.

Члан 17.
Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу овог решења организује привремену чуварску 
службу до доношења акта из члана 12. овог решења. 

Члан 18.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 19.
Организациона јединица Градске управе Града Београда 

надлежна за заштиту животне средине дужна је да, у року 
од 30 дана од дана доношења овог решења, достави ово ре-
шење организацији за заштиту природе ради уписа у реги-
стар заштићених природних добара и надлежном органу за 
катастар непокретности ради уписа у земљишне књиге.

Члан 20.
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 

Решење Скупштине Града Београда, број 501-460/01-XIII-01 

од 19. октобра 2001. године („Службени лист Града Београ-
да”, број 22/01), којим је установљена заштита споменика 
природе „Платан код Милошевог конака”.

Члан 21.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 501-533/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Опис границе споменика природе „Топчидерски парк”

Почетна тачка описа границе се налази на раскрсници 
Булевара војводе Мишића и Булевара војводе Путника, од-
носно на тромеђи катастарске парцеле број 11585/1, 21679 
и 11453/1 КО Савски венац. Граница иде у правцу југа и 
прати спољну границу катастарске парцеле број 11585/1 и 
11585/2 и долази до Топчидерске реке (катастарске парцеле 
број 22613) коју сече из најјужније тачке катастарске пар-
целе број 11585/2 у правцу најисточније тачке катастарске 
парцеле број 11586/2. Граница наставља у правцу југа, а по-
том у правцу севера, обилазећи катастарске парцеле број 
11586/1 и северним делом катастарске парцеле број 11586/2 
поново долази до Топчидерске реке (катастарске парцеле 
број 22613). Топчидерску реку граница поново сече из нај-
северније тачке катастарске парцеле број 11586/2 у правцу 
најсеверније тачке катастарске парцеле број 11585/2, а за-
тим наставља катастарске парцеле број 11585/1 и 11587/1 
и долази до катастарске парцеле број 11584/1 коју обилази 
и излази на Булевар војводе Мишића. У правцу југоистока 
граница прати Булевар Војводе Мишића до тромеђе катас-
тарске парцеле број 11587/1, 11585/1 и 11453/1 одакле пре-
сеца Булевар војводе Мишића (катастарске парцеле број 
11453/1) у правцу тромеђе катастарске парцеле број 11582, 
11583 и 11453/1. Граница обилази око катастарске парцеле 
број 11583 и долази до почетне тачке описа.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 31. и 60. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и 
члана 28. Пословника Скупштине Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10, 32/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак функције члану Градског већа Гра-
да Београда, због подношења оставке, Јасмини Милошевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-503/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. jуна 
2015. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 
3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на терито-
рији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда’’, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

1. Делу Мачванске улице од Улице Боре Станковића до 
Тамнавске, одређује се назив: Улица Моме Капора. 

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

Скупштина Града Београда
Број 015-518/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. jуна 
2015. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 
3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на терито-
рији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда’’, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДСКИХ ОПШТИНА: ЧУКАРИЦА, ВОЖДОВАЦ И 

САВСКИ ВЕНАЦ 

1. Одређују се називи улица и то:
Чукарица 
1. Улици Јована Дучића, насеље Репиште, од Улице Миле 

Јевтовић до Улице учитеља Стојана Чоле одређује се назив: 
Улица Ивана Табаковића.

Вождовац
2. Улици Бањички венац, од Улице Љутице Богдана 3, 

поред стадиона Рајка Митића до Улице Симе Лозанића 
одређуе се назив: Улица Рајка Митића.

Вождовац и Савски венац
3. Улици која почиње од Црнотравске и иде до раскршћа 

са улицама Борском и Пере Велимировића одређује се на-
зив: Улица Бахтијара Вагабзаде.

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

Скупштина Града Београда
Број 015-519/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на уношење имена „Belgrade” у по-
словно име привредног друштва – Ball SSC Belgrade D.O.O. 
Beograd–Novi Beograd.

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

3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за 
привреду.

Скупштина Града Београда
Број 3-501/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 109. Пословника Скупштине Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 
32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ: 3-811/14-С ОД 22. ЈУЛА 2014. 
ГОДИНЕ И 3-1039/14-С ОД 18. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИ-
НЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРА-
ДА У СКУПШТИНИ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗ-

ВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БЕОГРАД ДОО

1. У тачки I Решења Скупштине Града Београда број: 
3-811/14-С од 22.07.2014. године и 3-1039/14-С од 18.09.2014. 
године, мења се алинеја 2. и сада гласи:

„2. Маја Бајагић, дипл. правник, заменик председника.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 3-498/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 41. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛА-

ДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

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

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

Скупштина Града Београда
Број 112-527/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 22. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП „Хиподром Београд”, Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 10/13 и 54/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности вршиоца дужности директора 
јавног предузећа „Хиподром Београд”, Дејан Вујичић, дип-
ломирани инжењер производног менаџмента, због истека 
мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-480/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу члана 42. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 22. Одлу-
ке о промени оснивачког акта ЈП „Хиподром Београд”, Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 10/13 и 54/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”, БЕ-

ОГРАД

1. Именује се Игор Кнежевић, за вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, на период од 
шест месеци.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-481/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Разрешава се Марко Стојановић дужности вршиоца 
дужности директора Дома омладине Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-476/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу члана 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Именује се Ненад Драговић, струковни менаџер, за 
вршиоца дужности директора Дома омладине Београда, 
најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-477/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Краљ Александар I”, Нови Београд, ул. 
Алексиначких рудара број 22, представник запослених, Ја-
смина Радовановић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-483/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15-аутентично тумачење) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИ-

ЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке 
школе за дизајн коже, Београд, ул. Бранкова број 17, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Андријана Болта.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-485/15-С, 23. јун 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Станислав Бинички”, Београд, ул. Сењачка 
број 31, представник јединице локалне самоуправе, Марина 
Драгутиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-487/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милан Ђ. Милићевић”, Београд, ул. Боривоја Стевано-

вића број 27а, на време од четири године, почев од 7. јула 
2015. године, и то:

1. Тони Миливојевић, професор техничког и информа-
тичког образовања,

2. Биљана Мудринић, професор српског језика,
3. Снежана Шћекић, наставник разредне наставе,
4. Дејан Ђоровић, војно лице,
5. Данијела Милосављевић Остојић,
6. Драган Радуловић, дипл. инж. пољопривреде,
7. Никола Пејовић,
8. Срђан Милић,
9. Милијан Стопић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-482/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ БЕО-

ГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Краљ Александар I”, Нови Београд, ул. Алексиначких руда-
ра број 22, представник запослених, Наташа Ћирић Живко-
вић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-484/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15-аутентично тумачење) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе 
за дизајн коже, Београд, ул. Бранкова број 17, представник 
јединице локалне самоуправе, Слободан Трнинић, приват-
ни предузетник.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-486/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. јуна 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 31. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, ул. Сењачка број 31, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Драгана Дукић, дипломирани политиколог.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-488/15-С, 23. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Заменик градоначелника Града Београда, 19. јуна 2015. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 6, 7. и 9. Правилника о додатној образовној, здрав-
ственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС”, број 63/09), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРА-

ЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I
У Решењу о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подрш-

ке детету и ученику („Службени лист Града Београда”, бр. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 
42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014, 3/15 и 7/15), у тачки I, подтачка 12. мења се тако што се, уместо Видосаве Блечић, психо-
лога у ОШ „Војислав Вока Савић”, за члана Комисије за Градску општину Лазаревац именује Гордана Милосављевић, пси-
холог у ОШ „Кнез Лазар”, уместо др Гордане Николић, спец. педијатрије у Дому здравља „Др Ђорђе Ковачевић” у Лазаре-
вцу, за члана Комисије за Градску општину Лазаревац именује др Мирјана Дражић, лекар спец. педијатрије у Дому здравља 
„Др Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу и уместо Гордане Мићић, дипл. социјалног радника у Градском центру за социјални 
рад – Одељење Лазаревац, за члана Комисије за Градску општину Лазаревац именује Светлана Павловић, дипл. дефекто-
лог-специјални педагог у Градском центру за социјални рад – Одељење Лазаревац. 

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

Заменик градоначелника Града Београда
Број 020-4515/15-Г-01, 19. јуна 2015. године

Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.
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Страна
Одлука о оснивању „Фондације за младе таленте 

Града Београда” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о подизању скулптуре „Београдски читач”  2
Одлука о подизању скулптуре „Богојављенски 

пливач”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о усвајању годишњег извештаја лик-

видационог управника о спроведеним радњама у 
поступку редовне ликвидације Белеф центра – ус-
танова културе у ликвидацији– – – – – – – – – – – –  2

Одлука о усвајању годишњег извештаја лик-
видационог управника о спроведеним радњама у 
поступку редовне ликвидације „Југоконцерт” – ус-
танова за музичко-сценску делатност у ликвидацији  3

Правила Октобарског салона  – – – – – – – – – –  5
Правила Међународног такмичења музичке ом-

ладине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Измене и допуне Програма уређивања и доделе 

грађевинског земљишта за 2015. годину  – – – – – –  7
Решење о проглашењу споменика природе „Топ-

чидерски парк”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  50
Решење о утврђивању престанка функције чла-

ну Градског већа Града Београда– – – – – – – – – – –  55
Решење о одређивању назива улице на терито-

рији Градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – –  55
Решење о одређивању назива улица на терито-

рији градских општина Чукарица, Вождовац и Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  55

Страна
Решење о давању сагласности на уношење имена 

„Belgrade” у пословно име привредног друштва Ball 
SSC Belgrade D.O.O Beograd – Novi Beograd  – – – –  55

Решење о измени Решења број 3-811/14-С од 27. 
јула 2014. године и 3-1039/14-С од 18. септембра 
2014. године о одређивању представника Града Бео-
града у Скупштини Регионалне агенције за развој и 
европске интеграције Београд ДОО– – – – – – – – –  55

Решење о именовању директора Фондације за 
младе таленте Града Београда  – – – – – – – – – – – –  56

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд  56

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд  56

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  56

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  56

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији Града Београда – – – – – – –  56

Решење о измени Решења о образовању коми-
сија за процену потреба за пружањем додатне об-
разовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  58

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
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