
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 2017. године, на основу члана 29. став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о 
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Београда”,  бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 
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Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-19/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 2017. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД Б ЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд („Службени лист Града Београда”, 

бр. 15/07, 78/14, 86/16 и 96/16), у члану 2. у ставу 1.  тачка 5. мења се тако да гласи: „5. Београдски фестивал документарног и 
краткометражног филма – Мартовски фестивал, међународни такмичарски фестивал филмских остварења – документар-
них, кратких играних и анимираних”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-28/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 26. став 1. тачка 2. и члана 31. став 1. 
тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), до-
нела је

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Јавно предузеће за обављање 

делатности управљања јавним путевима града Београда као 
јавно предузеће за обављање делатности од општег интере-
са  за Град Београд.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за управљање јавним путе-

вима града Београда, као делатности од општег интереса, 
из члана 1. ове одлуке је Град Београд, Улица Драгослава 
Јова новића 2, матични број: 17565800 (у даљем тексу: ос-
нивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Јавно предузеће послује под именом: Јавно предузеће за 

управљање јавним путевима града Београда „Путеви Бео-
града”, Београд, Улица 27. марта 43–45.

Скраћени назив предузећа је: ЈП „Путеви Београда”, Бе-
оград.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.
Јавно предузеће за управљање јавним путевима града 

Београда „Путеви Београда” (у даљем тексту: предузеће) 
обавља делатност од општег интереса за град Београд, уп-
рављање јавним путевима града Београда са претежном де-
латности:

42.11– Изградња путева и ауто-путева 
Делатност из става 1. овог члана обухвата следеће по-

слове: 
– организовање и обављање стручних послова на из-

градњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних пу-
тева града Београда;

– коришћење јавног пута (организовање и контрола 
наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних 
овлашћења и сл.); 

– заштита јавног пута; 
– вршење инвеститорске функције на изградњи и рекон-

струкцији јавног пута; 

– уступање радова на одржавању јавног пута;
– организовање стручног надзора над изградњом, ре-

конструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; 
– планирање изградње, реконструкције, одржавања и 

заштите јавног пута; 
– означавање јавног пута 
– вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-

техничким подацима за те путеве.
Предузеће има искључиво право обављања делатности 

из овог члана.
Предузеће м оже обављати и друге делатности утврђене 

Статутом уз претходну сагласност оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која 

јој је поверена у обавези је да у свом рачуноводству одвоје-
но исказује све приходе и расходе, који су везани за оба-
вљање поверене делатности.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГOВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 5.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности од општег 

интереса за Град Беогр ад под условима и на начин уређен 
законом и прописима на основу закона; 

– развој и унапређење обављања делатности од општег 
интереса;

– непрекидно и квалитетно управљање и заштиту пу-
тева којима управља и да обезбеди несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на њима;

– стицање добити.
Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са за-

коном, овом одлуком, и Статутом предузећа.

Члан 6.
Оснивач је дужан у складу са законом да:
– обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
– предузима мере за унапређење делатности.

Члан 7.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању 

предузећа у складу са законом предузима мере којима ће 
обезбедити услове за несметани рад, пословање и упра-
вљање предузећа и то:

– извршити промену унутрашње организације у преду-
зећу;

– разрешити постојеће органе које именује и именовати 
привремене органе предузећа;

– ограничити права располагања одређеним средствима;
– предузети друге мере одређене законом којим се 

уређују услови и начин обављања делатности од општег ин-
тереса, или другим законом.

VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 8.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу с а 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
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и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор 
предузећа уз сагласност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан 
за уплату јавних прихода.

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана 
утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну 
годину.

Члан 9.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 10.
Средства за рад за обављање делатности предузећа се 

обезбеђују из: пословних прихода, буџета оснивача и дру-
гих извора у складу са законом.

За услуге које предузеће пружа оснивачу, предузеће до-
носи Ценовник услуга на начин прописан овом Одлуком, 
на који сагласност даје градоначелник.

Члан 11.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања који доноси 
надзорни одбор предузећа.

Програм пословања из става 2. овог члана доставља 
се оснивачу ради давања сагласности у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 
надлежни орган оснивача.

 Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
 У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
Надзорни одбор.

На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о заду-
жењу веће вредности, сагласност даје надлежни орган ос-
нивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имови-
не предузећа исказане у п оследњем годишњем билансу 
стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 14.
Укупан уписани новчани део основног капитала преду-

зећа износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара).
Укупан уписани новчани део основног капитала преду-

зећа биће уплаћен најкасније у року од шест месеци.

Члан 15.
Удео оснивача у укупном капиталу предузећа, са уписа-

ним новчаним улогом који износи 1.000,00 динара (слови-
ма: хиљаду динара) износи 100% удела.

IХ. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ

Члан 16.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Члан 17.
Надзорни одбор предузећа има три члана од којих је 

један председник који се именују на период од четири го-
дине.

Председника и чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града Београда.

Надзорни одбор чине председник и један представник ос-
нивача и један представник из реда запослених у предузећу 
који се предлаже на начин утврђен Статутом предузећа.

На услове за именовање и престанак мандата председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одобора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђи-
вање одређује Влада.

Члан 18.
 Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план послов-

не стратегије и развоја и одговоран је за њихово спро-
вођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм по-
словања, усклађен са дугорочним и средњорочним пла-
ном пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;

3) доноси посебан програм коришћења средстава из 
буџета града Београда (субвенције, гаранције или др. сред-
става);

4) усваја извештај о степену реализације годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања;

5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности;

6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, 

залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира 
делатности од општег интереса;

10) доноси тарифу (одлуку о ценама, накнадама, тариф-
ни систем и др.);

11) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину преду-
зећа, велике вредности, која је у непосредној функцији оба-
вљања поверене делатности, у складу са законом и овом од-
луком;
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12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала у већ основана друштва 

капитала;
14) одлучује о статусним променама;
15) одлучује о оснивању друштва капитала у складу са 

законом;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитака;
17) доноси акт о процени вредности капитала, као и 

програм и одлуку о својинској трансформацији;
18) доноси акт о оснивању огранка; 
19) закључује уговоре о раду са директором у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
20) доноси акт о исплати стимулације директора и из-

вршног директора;
21) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-

тутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења животне средине
24) доноси Програм решавања вишка запослених;
25) врши друге послове утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 

питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 19.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 18.:

– на одлуке из члана 18. тач. 1, 2, 6, 8, 16. и 18. сагласност 
даје Скупштина Града Београда;

– на одлуке из члана 18. тачка 12. када се ради о заду-
жењу веће вредности сагласност даје Скупштина града Бе-
ограда;

– на одлуке из члана 18. тач. 3, 9, 11. и 17. сагласност даје 
Градско веће;

– на одлуке из члана 18. тач. 10. и 20. сагласност даје гра-
доначелник града Београда.

Одлуке из члана 18. тачка тач. 13, 14. и 15. Надзорни од-
бор доноси уз претходну сагласност Скупштине Града Бео-
града.

Извештај из члана 18. тачка 5. доставља се Градском већу 
Града Београда у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

Извештај из члана 18. тачка 4. доставља се Градском 
већу Града Београда ради информисања.

Члан 20.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

Града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.

Поступак за именовање директора предузећа врши се у 
складу са законом и Статутом Града Београда. 

Услови за именовање директора предузећа прописани 
су законом, а Статутом могу бити одређени и други услови 
које лице мора да испуни да би било именовано за директо-
ра предузећа.

Директор предузећа је функицонер који обавља јавну 
функцију.

Директор не може имати заменика.

Члан 21.
Скупштина Града Београда може именовати вршиоца 

дужности директора, до именовања директора предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужности дирек-
тора не може бити дуже од једне године.

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

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове 
за именовање директора предузећа прописане законом и 
Статутом предузећа.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења 
која има директор предузећа.

За в.д. директора именује се Славиша Живковић, ЈМБГ 
2212978710012.

Члан 22.
Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализа-

цију одлука и других аката Скупштине Града Београда, гра-
доначелника града Београда и Градског већа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 
8) предлаже доношење посебног програма коришћења 

средстава из буџета Града Београда (субвенције, гаранције 
или др.средства);

9) извршава одлуке надзорног одбора; 
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике предузећа у скупштини друштва 

капитала чији је једини власник предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, 

у складу са законом којим се уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен 

Статутом;
15) предлаже Надзорном одбору доношење акта о ис-

плати стимулације извршним директорима;
16) предлаже надзорном одбору доношење одлука и дру-

гих аката из делокруга директора;
17) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и Статутом предузећа;

18) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и Статутом предузећа.

На одлуку из става 1. тачка 11. овог члана о избору пред-
ставника предузећа у скупштини друштва капитала чији је 
једини власник предузеће, сагласност даје Скупштина Града 
Београда.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Члан 23.
За извршног директора предузећа бира се лице које ис-

пуњава услове прописане законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа. 

Предузеће не може имати више од седам извршних ди-
ректора, а број извршних директора утврђује се Статутом 
предузећа.
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Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у преду-

зећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и 

обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио ди-
ректор у складу са овом одлуком и Статутом. 

Члан 24.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација 

предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања 
органа предузећ а и друга питања од значаја за пословање 
Предузећа у складу са законом и другим прописима.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење тог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Град Беог рад односно Градска управа Града Београда је  

обавезна да сачини биланс, средстава, права и обавеза, к   ао 
и документацију која се преноси на предузеће.

Све обавезе проистекле из закључених уговора, као и 
све послове који се односе на: реконструкцију, одржавање, 
заштиту, коришћење и управљање општинским путевима и 
улицама у насељу, као и државним путевима (осим ауто-пу-
та), постављање објеката и средстава за оглашавање и огла-
шавање на јавним и другим површинама преносе се на ново 
предузеће.

Члан 27.
До потпуног преузимања обављања делатности за које је 

оснивач основао предузеће, исту ће обављати надлежни ди-
ректни корисник буџета Града, а најкасније до 1. септембра 
2017. године.

Средства за спровођење радњи и свих неопходних 
трошкова у циљу обезбеђења услова за почетак обављања 
делатности предузећа обезбеђују се из буџета оснивача пре-
ко ресорне организационе јединице надлежне за послове 
саобраћаја. 

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-15/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 
2017. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 94. став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон), члана 5. став 2. и члана 12. став 1. тачка 7. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕ-
НИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

за грађевинско земљиште и изградњу Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 57/16 и 73/16) у члану 4. став 3. после 
речи „члана” тачка се брише и додају се речи „на реализацији 
Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.”

У члану 4. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„За обављање делатности и вршење послова из става 2. овог 
члана предузеће закључује уговор са надлежним органом 
Града Београда.”

Члан 2.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују 

се из:
1) буџета Града Београда;
2) сопствених прихода;
3) кредита и
4) других извора у складу са законом и прописима Града 

Београда.”
Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-12/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јану-

ара 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 540. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 
5/15), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВ-
НИКА О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
„БЕЛЕФ ЦЕНТРА” – УСТАНОВА КУЛТУРЕ У ЛИКВИДА-

ЦИЈИ
Члан 1.

Усваја се извештај ликвидационог управника о спрове-
деном поступку ликвидације установе „Белеф центар” – ус-
танова културе у ликвидацији:

„На основу одредбе члана 540. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 



Број 4 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јануар 2017.

83/14 – др. закон и 5/15) ликвидациони управник Устано-
ве културе Белеф центар – у ликвидацији, са седиштем у 
Београду, Масарикова улица 5, 26. децембра 2016. године, 
сачињава

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном поступку ликвидације

Над Установом културе Белеф центар у ликвидацији, 
даље: Белеф центар – у ликвидацији, из Београда, Масари-
кова 5, матични број 17571630, ПИБ 103516729, рачун от-
ворен код Управе за трезор Министарства финансија број 
840-20801-96, Одлуком Привременог органа Града Београ-
да о укидању Белеф центра установе културе („Службени 
лист Града Београда”, број 37/14) од 22. априла 2014. годи-
не, покренут је поступак ликвидације, што је регистровано 
решењем Привредног суда у Београду, број I Fi-236/14 од 5. 
јуна 2014. године, са позивом повериоцима да пријаве своја 
потраживања у року од 120 дана од дана објаве огласа, на 
адресу Трг Николе Пашића 6, објављеним 11. јула 2014. го-
дине („Службени гласник РС”, број 71/14). 

Од дана доношења Одлукe о укидању, Белеф центар – у 
ликвидацији није предузимао нове послове, већ само по-
слове везане за спровођење ликвидације. 

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвида-
циони биланс, почетни ликвидациони извештај и предузео 
све потребне радње пред надлежним пореским органом за 
спровођење и окончање ликвидационог поступка, укљу-
чујући и брисање установе културе Белеф центар – у ликви-
дацији из евиденције обвезника ПДВ.

Сачињени су и завршни финансијски извештаји Белеф цен-
тра – у ликвидацији у складу са чланом 540. Закона о привред-
ним друштвима, са даном окончања ликвидационог поступка, 
који су саставни део извештаја ликвидационог управника.

У поступку ликвидације није било пријава потраживања од 
стране непознатих поверилаца. Писменим путем упућени су 
позиви свим познатим повериоцима. Од дана објаве огласа до 
истека рока од 120 дана, а у складу са објављеним огласом, шест 
поверилаца је пријавило потраживање. Ликвидациони управ-
ник је размотрио укупно седам пријављених потраживања. 
Од укупног броја пријављених потраживања, призната су два 
потраживања и оспорено је пет потраживања. Сва потражи-
вања исплаћена су у укупном износу од 762.720,90 динара.

Редован процес ликвидације је планиран да се заврши 
до 31. децембра 2014. године. Призната потраживања су 
измирена у 2015. години, осим потраживања према По-
реској управи филијала Врачар, и то због великог броја за-
хтева које је било неопходно доставити Пореској управи 
у поступку усаглашавања стања. Поступак усаглашавања 
стања са Пореском управом завршен је у 2016. години. По-
реска управа филијала Врачар издала је потврду број 437-
19-4348/16 од 5. децембра 2016. године да је Белеф центар 
установа културе у ликвидацији уплатио доспеле обавезе 
по основу јавних прихода до 5. децембра 2016. године, па 
су пореске обавезе престале сходно члану 23. Закона о по-
реском поступку и пореској администрацији.

Такође, Привредни суд у Београду је 6. марта 2015. годи-
не донео првостепену пресуду (пословни број П. 3874/2013) 
којом се у потпуности одбија тужба по основу наводне 
повреде ауторских права у спору који је тужилац „Ренде” 
д.о.о. пред овим судом водио против Установе културе Бе-
леф центар. Путем дописа од 24. фебруара 2016. „Ренде” 
д.о.о. је обавестио установу да је уложена жалба на првосте-
пену пресуду. Привредни апелациони суд је 7. априла 2016. 
године донео Решење 9. Пж-1589/2015, којим се утврђује 
прекид поступка у овој правној ствари, што је и потврдио 
дописом број VIII Су 910/16 од 25. новембра 2016. године. 

У циљу окончања поступка ликвидације упућен је допис 

и Привредном суду у Београду да ли постоје или не спорови 
у којима је Белеф центар установа културе у ликвидацији 
тужена страна или страна у спору. Привредни суд у Београ-
ду дописом број VIII Су. бр. 44/2016-534-1 од 28. новембра 
2016. године обавештава да се не води било какав поступак 
у коме Установа културе Белеф центар у ликвидацији има 
својство странке у поступку.

Поступак ликвидације је успешно окончан захваљујући 
ангажовању и троје бивших запослених Белеф центра, на-
длежних из Секретаријата за финансије и Секретаријата за 
културу као и сарадњи са ликвидационим управником Ју-
гоконцерта у ликвидацији. 

Ликвидациони управник утврђује да на дан сачињавања 
овог извештаја Белеф центар у ликвидацији нема неизмире-
них потраживања, односно дуговања, као и да се против Бе-
леф центра – у ликвидацији не воде други поступци.

Након усвајања Одлуке о окончању поступка ликвида-
ције, ликвидациони управник треба да изврши регистра-
цију у Привредном суду у Београду и гашење рачуна Белеф 
центра – у ликвидацији који се води код Управе за трезор 
Министарства финансија. 

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

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

Скупштина Града Београда
Број 6-21/17-С, 26. јануара 2017. године 

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јану-

ара 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон), члана 540. Закона о привредним друшт-
вима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. за-
кон и 5/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИ-
ЛАНСА „БЕЛЕФ ЦЕНТРА” – УСТАНОВА КУЛТУРЕ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Одлука о усвајању завршног ликвидационог 

биланса „Белеф центар” установа културе у ликвидацији:

„ЗАВРШНИ ЛИВИДАЦИОНИ БИЛАНС „БЕЛЕФ ЦЕНТАР” 
– установа културе у ликвидацији

на дан 5. 12 2016. године

(у хиљадама динара)
Редни бр. Опис Износ

АКТИВА
1. Некретинине и опрема 495
2. Новчана средства
3. Краткорочна потраживања

УКУПНА АКТИВА 495
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Редни бр. Опис Износ
ПАСИВА

1. Пасивна временска разграничења
2. Капитал 495
3. Вишак прихода и примања – суфицит

УКУПНА ПАСИВА 495

Датум:
26.12.2016. године

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

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

Скупштина Града Београда
Број 6-22/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу члана 12. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 541. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 
83/14 – др. закон и 5/15) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ УРПАВ-
НИКА О РАСПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ ОСТАТКА 
УСТАНОВЕ „БЕЛЕФ ЦЕНТАР” – УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Одлука ликвидационог управника о расподели 

ликвидационог остатка установе „Белеф центар” – установа 
културе у ликвидацији:

„На основу одредбе члана 541. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 
– др. закон и 5/15) ликвидациони управник Установе култу-
ре Белеф центар – у ликвидацији, из Београда, Масарикова 
5, 26. децембра 2016. године, предлаже доношење:

ОДЛУКЕ
о расподели ликвидационог остатка

Над Установом културе Белеф центар – у ликвида-
цији, из Београда, Масарикова 5, уписаном у Регистар 
привредног суда у Београду, матични број 17571630, ПИБ 
103516729, Одлуком Привременог органа Града Београда 
о укидању Белеф центра установе културе („Службени 
лист Града Београда”, број 37/14) од 22. априла 2014. годи-
не, покренут је поступак ликвидације, што је регистрова-
но решењем Привредног суда у Београду, број I Fi-236/14 

од 5. јуна 2014. године и објављивањем огласа о покре-
тању поступка ликвидације над ликвидационим дужни-
ком у „Службеном гласнику РС”, број 71/14 од 11. јула 
2014. године.

Пошто су истекли законом прописани рокови за оба-
вештавање и пријаву потраживања поверилаца и како је ус-
танова обавила све законом прописане радње у сврху спро-
вођења поступка ликвидације, те како се против установе 
не воде никакви други поступци, потребно је да Скупшти-
на града Београда донесе одлуку о расподели ликвидацио-
ног остатка, односно о преносу имовине установе културе 
Белеф центар – у ликвидацији, коју чини опрема по књиго-
водственој вредности у износу од 494.950,19 динара, на Град 
Београд, као оснивача установе културе.

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

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

Скупштина Града Београда
Број 6-23/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу члана 12. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 540. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 
83/14 – др. закон и 5/15) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗЈАВЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИ-
КА ДА СУ СВЕ ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА НАМИРЕНЕ И ДА 
СЕ ПРОТИВ ДРУШТВА НЕ ВОДЕ ДРУГИ ПОСТУПЦИ 
У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ „БЕЛЕФ ЦЕНТРА” – УС-

ТАНОВА КУЛТУРЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се изјава ликвидационог управника да су све оба-

везе друштва намирене и да се против друштва не воде дру-
ги поступци у поступку ликвидације „Белеф центра” – ус-
танова културе у ликвидацији:

„На основу одредбе члана 540. став 1. тачка 3. Закона 
о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 
36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) ликвидациони уп-
равник Установе културе Белеф центар – у ликвидацији, 
из Београда, Масарикова 5, 26. децембра 2016. године, даје 
следећу:

ИЗЈАВУ
ликвидационог управника

Над установом културе Белеф центар у ликвидацији, из 
Београда, Масарикова 5, уписаном у Регистар привредног 



Број 4 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јануар 2017.

суда у Београду, матични број 17571630, ПИБ 103516729, 
Одлуком Привременог органа Града Београда о укидању 
Белеф центра установе културе („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 37/14) од 22. априла 2014. године покренут је 
поступак ликвидације што је регистровано решењем При-
вредног суда у Београду, број I Fi-236/14 од 5. јуна 2014. 
године и објављивањем огласа о покретању поступка лик-
видације над ликвидационим дужником у „Службеном 
гласнику РС”, број 71/14) од 11. јула 2014. године.

Истог дана оглас о покретању поступка ликвидације је 
објављен на огласној табли Привредног суда у Београду, а 
ликвидациони управник је у складу са одредбом члана 543. 
Закона о привредним друштвима упутио обавештење свим 
познатим повериоцима.

Ликвидациони управник изјављује да су све обавезе Ус-
танове културе Белеф центар у ликвидацији намирене и да 
се против Установе културе Белеф центар у ликвидацији не 
воде други поступци.

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

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

Скупштина Града Београда
Број 6-24/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу члана 12. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 543. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 
83/14 – др. закон и 5/15), члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИ-
КА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД 
„БЕЛЕФ ЦЕНТАР” – УСТАНОВА КУЛТУРЕ У ЛИКВИ-

ДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се одлука ликвидационог управника о окончању 

поступка ликвидације над „Белеф центар” – установа кул-
туре у ликвидацији:

„На основу одредбе члана 543. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 
– др. закон и 5/15) ликвидациони управник Установе култу-
ре Белеф центар – у ликвидацији, из Београда, Масарикова 
5, 26. децембра 2016. године, предлаже доношење: 

ОДЛУКЕ
о окончању поступка ликвидације

Над Установом културе Белеф центар – у ликвида-
цији, из Београда, Масарикова 5, уписаном у Регистар 

привредног суда у Београду, матични број 17571630, ПИБ 
103516729, Одлуком Привременог органа Града Београда о 
укидању Белеф центра установе културе („Службени лист 
Града Београда”, број 37/14) од 22. априла 2014. године, 
покренут је поступак ликвидације, што је регистровано 
решењем Привредног суда у Београду, број I Fi-236/14 од 
5. јуна 2014. године и објављивањем огласа о покретању 
поступка ликвидације над ликвидационим дужником у 
„Службеном гласнику РС”, број 71/14 од 11. јула 2014. го-
дине.

Пошто су истекли законом прописани рокови за оба-
вештавање и пријаву потраживања поверилаца и како је 
Установа културе Белеф центар – у ликвидацији обавила 
све законом прописане радње у сврху спровођења поступка 
ликвидације, те како се против Установе културе Белеф 
центар – у ликвидацији не воде никакви други поступци, 
потребно је да Скупштина Града Београда донесе одлуку о 
окончању поступка ликвидације.

Овлашћује се Јасмина Стојнић да након доношења одлу-
ке о ликвидацији, поднесе регистрациону пријаву Привред-
ном суду ради брисања Установе културе Белеф центар – у 
ликвидацији. 

Овлашћује се Јасмина Стојнић да након доношења одлу-
ке о ликвидацији, изврши примопредају имовине Установе 
културе Белеф центар – у ликвидацији.

Такође у складу са чланом 542. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 
– др. закон и 5/15) потребно је да Скупштина Града Београ-
да у одлуци о окончању ликвидације овласти градоначе-
лника Града Београда да закључи уговор са ликвидационим 
управником о исплати накнаде за рад ликвидационог уп-
равника за спровођење целокупног поступка ликвидације у 
трајању од 30 месеци, тако да накнада за један месец износи 
80% просечне месечне зараде на територији Републике Ср-
бије за тај месец, а на основу предлога обрачуна накнаде у 
прилогу ове одлуке.

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

Члан 2.
Утврђује се накнада за рад ликвидационог управника за 

спровођење целокупног поступка ликвидације у трајању од 
31 месеца, тако да накнада за један месец износи 80% про-
сечне месечне зараде на територији Републике Србије за тај 
месец.

Члан 3.
Овлашћује се вршилац дужности заменика начелника 

Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за 
културу да, за потребе исплате накнаде за рад ликвидацио-
ног управника за спровођење целокупног поступка ликви-
дације „Белеф центар” – установа културе у ликвидацији, 
потпише уговор са ликвидационим управником.

Члан 4.
Овлашћује се Јасмина Стојнић из Београда, Миријевски 

венац 49 да, у поступку брисања из регистра Привредног 
суда „Белеф центар” – установа културе у ликвидацији:

– поднесе регистрациону пријаву брисања из регистра 
Привредног суда у Београду „Белеф центар” – установа кул-
туре у ликвидацији;
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– предузме све фактичке и правне радње у поступку за-
тварања рачуна „Белеф центра” – установа културе у лик-
видацији;

– предузме све неопходне радње у циљу преузимања 
од стране града Београда имовине – права на покретним 
стварима, „Белеф центар” – установа културе у ликвида-
цији.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-25/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 543. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) и 
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), до-
нела је

ОДЛУКУ

О ЧУВАЊУ КЊИГА И ДОКУМЕНАТА „БЕЛЕФ ЦЕН-
ТРА” – УСТАНОВА КУЛТУРЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се предлог ликвидационог управника о чувању 

пословних књига и докумената „Белеф центра” – установа 
културе у ликвидацији:

„На основу одредбе члана 543. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 
– др. закон и 5/15) ликвидациони управник Установе култу-
ре Белеф центар – у ликвидацији, из Београда, Масарикова 
5, 26. децембра 2016. године, даје следећу:

ИЗЈАВУ
о чувању пословних књига и докумената установе културе 
Белеф центар у ликвидацији која је престала ликвидацијом 

Над установом културе Белеф центар –у ликвида-
цији из Београда, Масарикова 5, матични број 17571630, 
ПИБ 103516729, рачун отворен код Управе за трезор 
Министарства финансија број 840-20801-96, Одлуком 
Привременог органа града Београда о укидању Устано-
ве културе Белеф центар („Службени лист Града Бео-
града”, број 37/14) од 22. априла 2014. године, покренут 
је поступак ликвидације, што је регистровано решењем 
Привредног суда у Београду, број I Fi-236/14 од 5. јуна 
2014. године.

С обзиром на то да је одредбом члана 543. став 4. 
Закона о привредним друштвима предвиђено да се по-
словне књиге и документа привредног друштва које је 
брисано услед окончања ликвидације, чувају у складу са 
прописима којима се уређује архивска грађа, а да се име 

и адреса лица коме су пословне књиге и документа по-
верени на чување региструју у складу са законом о ре-
гистрацији, то ликвидациони управник даје изјаву да се 
целокупна документација установе културе која је прес-
тала да постоји по спроведеном поступку ликвидације 
поверава на чување установи културе ЦЕБЕФ из Бео-
града, адреса Светогорска ББ, ПИБ 100038806, матични 
број 17356038.

Ликвидациони управник
Јасмина Стојнић”

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

Скупштина Града Београда
Број 6-26/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИН-
ФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ” ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

БЕОГРАД

1. Покреће се поступак избора директора јавног кому-
налног предузећа чији је оснивач Град Београд и то за:

– ЈКП „Инфостан технологије”.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 

за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан технологије”.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном 
листу Града Београда”, најмање једним дневним новина-
ма које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије и на интернет страници Градске управе Града Бе-
ограда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове и Секретаријат за информи-
сање.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-18/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Инфостан 
технологије”, број 02-18/17-С од 26. јануара 2017. године, 
Скупштина Града Београда, оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Ин-
фостан технологије”, Београд, Данијелова број 33, Матични 
број: 07048971, ПИБ: 100383967. Предузеће обавља кому-
налну делатност обједињене обраде и наплате комуналних 
услуга сходно закону и Одлуци о одређивању комуналних 
делатности, на подручју градских општина одређених акти-
ма града Београда. Претежна делатност предузећа је: 63.11 
– обрада података, хостинг и сл.

Радно место: Директор ЈКП „Инфостан технологије” на 
период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на ос-
новним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Данијелова 33 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандида-

та оцењују се у изборном поступку увидом у податке из 
пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 
усменом провером, односно на други одговарајући начин 
сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у 
складу са Законом којим се уређује правни положај јав-
них предузећа и Уредбом о мерилима за именовање ди-
ректора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 

Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за комуналне и стамбене послове, Краљице Марије 1, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора 
ЈКП „Инфостан технологије”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”,

– диплома о стручној спреми; 
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година 
радног искуства на пословима за које се захтева условом 
постављено високо образовање. Из наведених исправа 
потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно ис-
куство);

– исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова);

– исправе којима се доказује радно искуство на послови-
ма који су повезани са пословима јавног предузећа (потвр-
де или други акти из којих се доказује да лице има најмање 
три године радног искуства на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлеж-
ног органа да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности не 

старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкур-
са у „Службеном гласнику Републике Србије”; 

– одговарајући документ којим доказује да познаје об-
ласт корпоративног управљања.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је ос-
нивач Град Београд, одбациће закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Ирена Ђорђевић, тел: 011/715-7298, сваког радног дана 
од 9.00 до 14.00 часова.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 6. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службени лист Града Београда”, 
бр. 20/15 и 126/16) и у складу са Законом о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
донела је

ПР ОГРАМ
УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

УВОД

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2017. годину (у даљем тексту: програм) обухвата уређи-
вање грађевинског земљишта на територији града, улагања 
у припрему и изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града, као и друга улагања. 

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним у законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења.

Садржином и начином доношења програма обезбеђује 
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току 
године буду усклађени са реалним потребама и могућнос-
тима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење 
грађевинског земљишта и успостављање оптималног одно-
са улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета обје-
ката које она опслужује;

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних радова кроз усклађивање динамике и других услова 
изградње;

3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих, 

правних и других мера које су потребне за ефикасно извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са 
пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП (у даљем тексту: Јавног предузећа).

Врсту и обим програмских задатака у програму опре-
дељују планирани приходи и примања за наредну годину 
која се дефинишу предлогом Одлуке о буџету Града за на-
редну годину, а који су усклађени са Програмом пословања 
и финансијским планом за наредну годину (у даљем тексту 
Финансијски план) који се израђује упоредо са овим про-
грамом.

Предлогом Одлуке о ребалансу буџета Града Београда за 
2017. годину планирана су финансијска средства за реализа-
цију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2017. годину у износу од 10.933.008.703 динара.

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

10.933.008.703 динара и то из:
– капиталних субвенција у износу од 10.122.008.703 ди-

нара и 
– прихода по уговору за обављање стручних послова у 

износу од 811.000.000 динара.
Програм садржи избор приоритетних програмских зада-

така који су утврђени по следећим основним критеријумима:

– завршетак и довођење у функцију објеката чија је из-
градња у току;

– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 
и објеката значајних за развој града у целини;

– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 
постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

Нови програмски задаци формулисани су на основу 
сагледавања потреба у развоју града, као и иницијатива 
града и градских секретаријата, градских општина и јавних 
комуналних предузећа. Критеријуми за избор објеката су:

1. наставак изградње започетих објеката;
2. наставак реализације започетих објеката (објекти који 

имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка до-
кументација) према стратешким плановима развоја;

3. обавезе према инвеститорима по закљученим угово-
рима;

4. објекти од интереса за град према стратешким плано-
вима развоја;

5. објекти по захтевима инвеститора, при чему приори-
тет имају они где је износ доприноса вишеструко већи од 
износа средстава за недостајућу инфраструктуру и где нема 
рушења објеката;

6. објекти према приоритетима општина према броју 
становника који гравитира предметној локацији;

7. за више локација са истим, односно сличним бројем 
становника, приоритет су они где могућност реализације 
захтева краћи временски период (има пројектна докумен-
тација, решени имовинско-правни односи);

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној 

својини.

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

I. Припремање грађевинског земљишта;
II. Опремање грађевинског земљишта;
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу.

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Подаци о припремању грађевинског земљишта одно-
се се на прибављање урбанистичких планова, истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, 
спровођење конкурса и друге документације потребне 
за израду планова, прибављање земљишта, расељавање и 
друге потребне радње које претходе опремању земљишта.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања земљишта се групишу у три групе послова и то:

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део Програма који садржи податке о прибављању урба-
нистичких планова приказан је у подгрупама према фази ре-
ализације, са износом средстава потребних за њихову израду:

А –урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради у претходном периоду



Број 4 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јануар 2017.

Б – нови планови који ће се радити по одлукама које ће 
бити донете у планској години

Ц – урбанистички пројекти и пројекти парцелације
2. Припремна документација за израду и спровођење пла-

нова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, пројекти)
Део Програма који садржи податке о Припремној доку-

ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију:

1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога; 
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других 

конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти 

за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 

катастру;
6. прибављање локацијских услова.
3. Решавање имовинско-правних односа
Део програма који садржи податке о прибављању 

земљишта и решавању имовинско-правних послова прика-
зан је у подгрупама према врсти објеката за који се приба-
вља земљиште, са оквирним износом средстава потребних 
за његову реализацију, и то за:

1. објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града;

2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 
3. објекти и мрежа водоснабдевања; 
4. објекти и мрежа канализације; 
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
6. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.

II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Планирани радови – програмски задаци на комуналном 
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратеш-
ког интереса за развој града – овај део програма одвојен 
је као посебан програм, с обзиром на специфичност обје-
ката, сложеност процеса планирања активности, као и на 
различите изворе финансирања који подразумевају сред-
ства из буџетских прихода, средстава из кредита у оквиру 
пројекта УМП-а, као и средства од посебних наменских 
буџетских средстава за припремне активности за потребе 
изградње саобраћајнице Северна тангента и интермодал-
ног терминала.

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова:

1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 
2. објекти и мрежа водоснабдевања; 
3. објекти и мрежа канализације; 
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
5. изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
Групе послова груписане су у подгрупе према фази реа-

лизације 
А – наставак изградње започетих објеката; 
Б – почетак изградње нових објеката; 
Ц – припрема за почетак изградње. 

Сваки објекат подељен је на следеће активности:
7. техничка документација; 
8. техничка контрола;
9. услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова;
10. извођење радова;
11. технички преглед;
12. употребна дозвола.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструкту-

ром – програмом су обухваћене активности на припре-
ми и изградњи магистралних и примарних градских 
саобраћајница, као и секундарних саобраћајница са при-
падајућом инфраструктуром (водовод, канализација, 
јавно осветљење, измештање и заштита телекомуника-
ционих и електро-енергетских инсталација) у циљу оп-
ремања локација. Ова група послова посебно обухвата 
следеће објекте:

1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коло-
воз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, 
објекти) са саобраћајном сигнализацијом, или посебно 
дефинисани;

2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадук-

ти, тунели, потпорни зидови.
2. Објекти и мрежа водоснабдевања – оваj програм 

обухвата припремне активности и изградњу и реконструк-
цију примарних објеката и мреже за систем водоснабде-
вања града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за 
пречишћавање воде, рени бунари);

2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне ста-
нице...);

3. дистрибутивна мрежа.
3. Објекти и мрежа канализације – оваj програм обух-

вата припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних 
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађе-

вине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација, 

фекална канализација, општа канализација).
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и 

гробаља – програмом су предвиђене активности на из-
градњи и уређењу тргова, паркова, слободних површина, 
као и на завршетку изградње и опремањем недостајуће 
комуналне инфраструктуре за постојећа градска гробља, 
као и прпремне активности за потребе формирања ново-
планираних гробаља у приградским насељима. Садржина 
ове групе послова посебно се идентификује на следеће 
објекте:

1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.
5. Изградња и прибављање станова и других просто-

ра за расељавање – Програмом за 2017. годину планирају 
се активности на завршетку изградње започетих објеката 
грађених за потребе прибављања станова за расељавање, 
као и почетак активности на изградњи нових објеката.
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III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

Овај део програма подељен је на активности које обухватају припремне активности у смислу израде пројеката парце-
лације, односно формирање парцела за локације на којима су решени имовинско-правни односи, као и прибављање грађе-
винског земљишта за доделу. Основни циљ овог дела програма је стварање услова за ефикасније уступање земљишта за 
изградњу објеката стамбене, пословне и друге намене по локацијама,

Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и 
економским класификацијама.
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2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-
кација које се налазе у јавној својини, за које ће се у току 
године вршити додела. За сваку локацију сагледавају се и 
приказују површина земљишта за доделу и БРГП и намена 
објеката које је могуће градити на локацији. 

Назив локације
Површина 
земљишта 

(hа)

БРГП
(m²) Намена 

1 2 3 4 5
1. Локација за комерцијалне садржаје 

ГП2, „Аутокоманда”, Вождовац
0,64 22.473 комерцијална

2. Локација за спорт (блок 7) у насељу 
Бањица, Вождовац

0,23 1.148 спорт

3. Локација у оквиру ПДР привредне зоне 
„Ауто-пут” (ГП2-ГП4), Нови Београд

9,16 91.675 привредно-комер-
цијална

4. Локација за спорт Браће Јерковић, 
Вождовац

0,22 2.695 спорт

5. Локација за становање у Карловачкој 
улици (ГП1-ГП2), Врачар

0,07 2.069 становање

6. Локација за индивидуално становање 
у Милоја Закића (ГП1, ГП3-ГП7), 
Чукарица

0.32 3.554 становање

7. Локација за комерцијалне садржаје 
„Аутокоманда 2”, к.п.3/12, КО Вождовац

0,25 7.692 комерцијална

8. Локација за становање у насељу Ми-
ријево, Звездара

0,19 1.608 становање

9. Локација за комерцијалне садржаје у 
Блоку 63, Нови Београд

0,83 40.800 комерцијална

10. Локација за привредно-комерцијалне 
делатности на Батајничком путу, Земун

7,44 44.657 привредно-комер-
цијална

11. Локација за становање Омладинска 
улица, Савски венац

0,13 917 становање

12. Локација за мешовите градске центре у 
Блоку 61, Нови Београд

0,59 13.610 мешовити градски 
центри

13. Локација за комерцијалне садржаје 
ТПЦ5, Раковица

0.22 2.228 комерцијална

14. Локација за комерцијалне садржаје у 
Радничкој улици, Чукарица

1,46 17.486 комерцијална

15. Локација за комерцијалне садржаје у 
Блоку 43, Нови Београд

2.05 99.285 комерцијална

1 2 3 4 5
16. Локација за мешовите градске центре 

јужно од насеља Др Ивана Рибара, 
Нови Београд

2,17 49.524 мешовити градски 
центри

17. Локација за становање у улици Баје 
Пивљанина, Савски венац

0.12 866 становање

18. Локација за становање у Станислава 
Сремчевића, Звездара

0,05 1.995 становање

19. Локација за привредне делатности 
„Грмеч” (ГП1-ГП2), Земун

1,94 38.754 привреда

Поред наведених локација, предмет доделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације за 
које ће бити решени имовинско-правни односи.

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 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.

Јавно предузеће, као инвеститор у име Града Београда, 
има право да предузима све прописане радње, покреће од-
говарајуће поступке ради прибављања сагласности, грађе-
винских дозвола, пријаве почетка извођења радова и до-
бијања употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма, 
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију 
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града 
Београда.

Израда Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
гађевинског земљишта за 2017. годину врши се уколико се:

– приступи изради ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности 

у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и 
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће 
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 
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Града Београда на изградњи капиталних објеката од посеб-
ног интереса за град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

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

Скупштина Града Београда
Број 463-13/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА ЦЕНТАР”

1. Утврђује се да је Драгану Гргуревићу, дипл. машин-
ском инжењеру, престао мандат директора Јавног преду-
зећа „Сава центар”, због подношења оставке закључно са 6. 
јануаром 2017. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-31/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. 
тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА ЦЕНТАР”

1. Именује се др Ђорђе Мазињанин, дипломирани еконо-
миста у области менаџмента, за вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Сава центар”, на период од годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-32/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јану-
ара 2017. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 52. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 31. тачка 
9а Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

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

1. Разрешава се, вршилац дужности директора Јавног 
предузећа „Хиподром Београд”, Игор Кнежевић, због нео-
позиве оставке на место вршиоца дужности директора.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-33/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јану-

ара 2017. године, на основу члана 52. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. та-
чка 9а Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

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

1. Именује се Вељко Росић, за вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, на период од 
једне године, почевши од 26. јануара 2017. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-34/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јану-

ара 2017. године, на основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. 
став 1. тачка 4, ст. 2. и 3, чл. 34. и 35. Закона о ванредним си-
туацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник РС”, број 98/10), и члана 31. став 1. 
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне си-
туације на територији града Београда број 020-450/16-С од 
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22. јуна 2016. године и 020-1042/16-С од 29. децембра 2016. 
године, тачка I мења се и гласи: 

Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на те-
риторији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), у 
који се именују 

за команданта:
– др Синиша Мали, градоначелник града Београда,
за заменике команданта именују се:
– Андреја Младеновић, заменик градоначелника града 

Београда;
– Слободан Шолевић, члан Градског већа Града Београда.
за начелника: 
– Раде Милошевић, начелник Управе за ванредне ситу-

ације у Београду, Сектор за ванрeдне ситуације, МУП РС.
за чланове Градског штаба именују се следећа лица:
1. Горан Весић, помоћник градоначелника града Београ-

да – Градски менаџер;
2. Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Бе-

ограда;
3. Мирјана Павичић, в.д. заменика начелника Градске 

управе Града Београда – секретара Секретаријата за инфо-
рмисање;

4. Соња Подунавац, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за инспек-
цијске послове;

5. Никола Ристић, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за послове 
комуналне полиције;

6. Дарко Главаш, в.д. заменика начелника Градске управе 
Града Београда – секретара Секретаријата за послове одбране, 
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 
грађанима, руководилац Стручно-оперативног тима за заш-
титу и спасавање од снежних мећава, наноса и поледица;

7. Бобан Рајчић, начелник одељења за послове одбране 
и ванредних ситуација у Кабинету градоначелника града 
Београда, руководилац Стручно-оперативног тима за коор-
динацију и реализацију планова, мера и задатака цивилне 
заштите на територији града Београда;

8. Милинко Величковић, в.д. заменика начелника Град-
ске управе Града Београда – секретара Секретаријата за 
привреду, руководилац Стручно-оперативног тима за заш-
титу и спасавање од епизоотија и биљних болести;

9. Љиљана Новаковић, в.д. заменика начелника Градске 
управе Града Београда – секретара екретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове, Руководилац Стручно-операти-
вног тима за заштиту и спасавање од земљотреса, рушеви-
на, клизишта, одрона и ерозија;

10. Ненад Ђинђић, директор ЈВП Београдводе, руководилац 
Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава;

11. Нина Јандрић, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за комунал-
не и стамбене послове, руководилац Стручно-оперативног 
тима за заштиту и спасавање од града и олујних ветрова;

12. Горан Триван, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за заштиту 
животне средине, руководилац Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање од суше и високих температура;

13. мр сц. мед. др Вера Дражић, в.д. заменика начелника 
Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за 
здравство, руководилац Стручно-оперативног тима за заш-
титу и спасавање од епидемија и здравље људи;

14. Наташа Станисављевић, в.д. заменика начелника Град-
ске управе Града Београда – секретара Секретаријата за со-
цијалну заштиту, руководилац Стручно-оперативног тима за 
заштиту и спасавање за евакуацију, склањање и збрињавање;

15. Миле Јовичић, командант ватрогасно-спасилачке 
бригаде, Управе за ванредне ситуације у Београду, Сектор за 
ванредне ситуације МУП РС, Руководилац Стручно-опера-

тивног тима за заштиту и спасавање од пожара и експлозија, 
техничко-технолошких несрећа и терористичких напада;

16. др Душанка Матијевић, директор Градског завода за 
јавно здравље, Руководилац Стручно-оперативног тима од 
нуклеарних и радијационих акцидената (РХБЗ – Радиолош-
ка, хемијска и биолошка заштита);

17. Душан Рафаиловић, в.д. заменика начелника Градске 
управе Града Београда – секретара Секретаријата за саобраћај; 

18. Марко Стојановић, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за енергетику; 

19. Снежана Ђурић, в.д. заменика начелника Градске уп-
раве Града Београда – секретара Секретаријата за образо-
вање и дечју заштиту;

20. Веселин Милић, начелник ПУ за град Београд, МУП РС;
21. Зоран Несторовић, потпуковник ВС, МО РС;
22. др Горан Чолаковић, директор Градског завода за 

хитну медицинску помоћ;
23. Југослав Николић, директор РХМЗ-а;
24. Ивана Марисављевић Дашић, секретар, Црвени Крст 

Београд;
25. Иван Тејић, директор „ЈКП Београд пут”;
26. Андрија Чупковић, директор „ЈКП Паркинг сервис”;
27. Жељко Милковић, директор „ГСП Београд”;
28. Слободан Станојевић, директор „ЈКП Зеленило – Бе-

оград”;
29. Мирослав Богдановић, директор „ЈКП Градска чис-

тоћа”;
30. Горан Алексић, директор „ЈКП Београдске електране”;
31. Иван Сочо, директор „ ЈКП Градске пијаце”;
32. Драган Ђорђевић, директор „ЈКП Београдски водо-

вод и канализација”;
33. Александар Цинцар-Попоски, директор „ЈКП Јавно 

осветљење”;
34. Драган Балтовски, директор ЈКП „Погребне услуге”;
35. Жарко Шормаз, директор ЈП „Ада Циганлија”;
36. др Драгана Деспот, директор „Завода за биоциде и 

медицинску екологију”;
37. Будимир Грубић, директор „ЈКП Ветерина Београд”;
38. Немања Дробњак, начелник Оперативног центра 112 у 

Београду, Управа за ванредне ситуације у Београду, МУП РС.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 020-98/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се Мирољуб Лесендрић дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Лазаревац, 
Степојевац, Улица 7. октобра бб, представник родитеља.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-56/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се Душан Ђокић дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 
72, представник родитеља, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-58/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Драган Манић дужности члана Школ-
ског одбора Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, 
Сењачка 31, представник родитеља. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-60/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-

нуара 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, СУРЧИН

1. Разрешава се Ружица Митровић дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Сур-
чин, Бољевци, Браће Кокар 5, представник запослених. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-62/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се Весна Лазић дужности члана Школског 
одбора Техничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, Ом-
ладинских бригада 25, представник родитеља. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-64/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

1. Разрешава се Тамара Гаљен дужности члана Школског 
одбора Средње школе, Барајево, Светосавска 4а, представ-
ник запослених, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-66/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Дејан Тиодоровић за члана Школског од-
бора Основне школе „Вук Караџић”, Лазаревац, Степојевац, 
Улица 7. октобра бб, представник родитеља. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-57/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

1. Именује се Тања Зечевић Лебовић за члана Школског 
одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, Добановачка 
72, представник родитеља. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-59/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се Дарко Манић за члана Школског одбора 
Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, Сењачка 31, 
представник родитеља. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-61/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јануара 

2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлу-
ка УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, СУРЧИН

1. Именује се Биљана Степановић Средојевић за члана 
Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Сур-
чин, Бољевци, Браће Кокар 5, представник запослених. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-63/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тума-
чење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИ-
ЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се Жана Живаљевић за члана Школског од-
бора Техничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, Омла-
динских бригада 25, представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-65/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. ја-
нуара 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

1. Именује се Слађана Секуловић за члана Школског од-
бора Средње школе, Барајево, Светосавска 4а, представник 
запослених. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-67/17-С, 26. јануара 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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