
Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
априла 2017. године, на основу члана 12. тачка 18. Зако-
на о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. став 1. 
тачка 28. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у 
вези са чланом 9. Закона о културним добрима („Служ-
бени гласник РС”, бр 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – 
др. закон), чланом 2. тачка 58. Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16) и Решењем Министар-
ства културе и информисања бр. 633-00-28/2017-01 од 
19. априла 2017. године, донела је

ПР ОГРАМ 

СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКА-
ТА И ПРОСТОРНИХ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЦЕ-
ЛИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, УТВРЂЕ-

НИХ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА – II ФАЗА

I.
Овим програмом утврђују се објекти, обим, расподела и 

коришћење средстава Буџета Града Београда за 2017. годи-
ну у циљу реализације II фазе Програма спровођења мера 
техничке заштите објеката и просторних културно-исто-
ријских целина на територији града Београда, утврђених за 
културна добра.

Средства су планирана Одлуком о буџету Града Бео-
града за 2017. годину, у оквиру раздела 06 – Секретаријат 
за комуналне и стамбене послове, у даљем тексту: носилац 
посла.

II.
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу 

са ближом наменом утврђеном Финансијским планом при-
хода и расхода Секретаријата за комуналне и стамбене по-
слове за 2017. годину, за финансирање:

Редни број: 1.
Намена: Извођење радова.
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката и просторних кул-
турно-историјских целина на територији града Београда, 
утврђених за културна добра.

425111 – зидарски радови.
Планирани износ: 126.000.000,00 динара са обрачуна-

тим ПДВ.

Спровођење мера техничке заштите реализоваће се 
према Решењу Министарства културе и информисања 
бр. 633-00-28/2017-01 од 19. априла 2017. године, којим 
се у другој фази реализације Програма предају Граду Бео-
граду као стараоцу за спровођења мера техничке заштите 
следећа културна добра, за објекте за које у тренутку из-
давања решења постоји правни основ, на следећим адре-
сама: 

1) „Историјско језгро Београда”, утврђено за простор-
но културно-историјску целину Одлуком о утврђивању 
историјског језгра Београда у Београду за просторно кул-
турно-историјску целину („Службени гласник РС”, број 
8/2017), у делу који обухвата објекте у Београду, у ули-
цама: Маршала Бирјузова бр. 1, Зелени венац бр. 2, 2а, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, Коларчева бр. 3, Бранкова бр. 8, 10, 12, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 32, Поп Лукина бр. 16, 3-5, Џорџа Ва-
шингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр.10/ Браће 
Југовића бр. 21 и Грачаничка бр. 18, наведених као цели-
не I (део 1 и део 2), II, IV, VI и VII, Прeдлoгa фазне реа-
лизације рестаурације фасада објеката у оквиру уличних 
потеза и заштићених просторних целина ужег градског 
језгра, израђеног од стране Зaвoдa за заштиту споменика 
културе Града Београда – установе културе од национал-
ног значаја, бр. Р 493/16 од 22. фебруара 2017. године;

Истим решењем, Град Београд је одређен да спрове-
де искључиво мере техничке заштите на рестаурацији 
фасада објеката у свему према издатим Условима за пре-
дузимање мера техничке заштите у оквиру „Историјског 
језгра Београда”, за сваки објекат појединачно, и то:

1. објекат у Улици Маршала Бирјузова бр. 1, Београд, 
у складу са актом Завода за заштиту споменика културе 
Града Београда, бр. 0230/17 од 20. марта 2017. године, 

2. објекат у Улици зелени венац бр. 2, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0255/17 од 23. марта 2017. године, 

3. објекат у Улици зелени венац бр. 2а, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0254/17 од 22. марта 2017. године, 

4. објекат у Улици зелени венац бр. 4, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0253/17 од 23. марта 2017. године, 

5. објекат у Улици зелени венац бр. 6, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0252/17 од 22. марта 2017. године, 

6. објекат у Улици зелени венац бр. 8, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0251/17 од 23. марта 2017. године, 
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7. објекат у Улици зелени венац бр. 10, Београд, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе 
Града Београда, бр. 0250/17 од 23. марта 2017. године, 

8. објекат у Улици зелени венац бр. 12, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0249/17 од 27. марта 2017. године, 

9. објекат у Улици зелени венац бр. 14, Београд, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе 
Града Београда, бр. 0248/17 од 23. марта 2017. године, 

10. објекат у Улици Коларчевој бр. 3, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе града Града, 
бр. 0231/17 од 28. марта 2017. године,

11. објекат у Улици Бранковој бр. 8, Београд, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0219/15 од 23. марта 2017. године,

12. објекат у Улици Бранковој бр. 10, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0220/15 од 23. марта 2017. године,

13. објекат у Улици Бранковој бр. 12, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0221/15 од 13. марта 2017. године,

14. објекат у Улици Бранковој бр. 16, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0222/15 од 13. марта 2017. године,

15. објекат у Улици Бранковој бр. 18, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0229/15 од 20. марта 2017. године,

16. објекат у Улици Бранковој бр. 20, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0228/15 од 20. марта 2017. године,

17. објекат у Улици Бранковој бр. 22, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0224/15 од 17. маја 2016. године,

18. објекат у Улици Бранковој бр. 24, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0227/15 од 20. марта 2017. године,

19. објекат у Улици Бранковој бр. 26, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0226/15 од 20. марта 2017. године,

20. објекат у Улици Бранковој бр. 32, Београд, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0237/15 од 13. марта 2017. године,

21. објекат у Улици Поп Лукиној бр. 1б/Маршала Бирју-
зова бр. 53–53а, Београд, у складу са актом Републичког За-
вода за заштиту споменика културе – Београд, бр. 2/879 од 
19. априла 2017. године

22. објекат у Улици Поп Лукиној бр. 3–5, Београд, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе – Београд, бр. 0020/16 од 13. марта 2017. године,

23. објекат у Улици Џорџа Вашингтона бр. 26, Београд, 
у складу са актом Завода за заштиту споменика културе 
Града Београда, бр. 0439/14 од 25. јула 2014. године,

24. објекат у Улици Булевар деспота Стефана бр. 10/
Браће Југовића бр. 21, Београд, у складу са актом Репу-
бличког завода за заштиту споменика културе – Београд, 
бр. 0401 бр. 5/1725 од 6. августа 2014. године,

25. објекат у Грачаничкој бр. 18, Београд, у складу са 
актом Републичког завода за заштиту споменика културе 
– Београд, бр. 5/1827 од 14. августа 2014. године.

Редни број: 2.
Намена: Стручни надзор.
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката и просторних кул-

турно-историјских целина на територији града Београда, 
утврђених за културна добра.

423599 – Остале стручне услуге.
Планирани износ: 2.280.000,00 динара – Стручни над-

зор над извођењем радова на спровођењу мера техничке 
заштите објеката и просторних културно-историјских це-
лина на територији града Београда, утврђених за култур-
на добра.

Редни број: 3.
Намена: Конзерваторски надзор.
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката и просторних кул-
турно-историјских целина на територији града Београда, 
утврђених за културна добра.

424911 – Остале специјализоване услуге.
Планирани износ: 2.500.000,00 динара – Конзерваторски 

надзор над извођењем радова на спровођењу мера техничке 
заштите објеката и просторних културно-историјских це-
лина на територији града Београда, утврђених за културна 
добра.

III.
У циљу наставка реализације програма, након реа-

лизације друге фазе спровођења мера техничке заштите 
на рестаурацији фасада на објектима под заштитом др-
жаве, Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће 
се као планирани носилац посла и координатор актив-
ности на рестаурацији оштећених фасада и делова обје-
ката у просторно културно-историјским целинама, који 
су утврђени за културна добра, обратити Министарству 
културе и информисања дописом за добијање саглaс-
ности и утврђивања Града Београда као стараоца у скла-
ду са чланом 33. став 1. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 
99/11 – др. закон) за спровођења мера техничке заштите 
над осталим културним добрима, подељеним по фазама у 
складу са предлогом Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Београда.

IV.
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке II овог 

програма, заснива се на приходима од продаје нефинансијс-
ке имовине Града Београда за 2017. годину и испитивању 
тржишта.

У случају да се приходи од продаје нефинансијске имо-
вине Града Београда за 2017. годину остваре у мањем обиму 
од процењених износа, планиране активности из тачке II 
овог програма ће се реализовати према обиму остварених 
прихода од продаје нефинансијске имовине, остварене уз 
претходно прибављену сагласност градоначелника града 
Београда.

V.
Извештај о коришћењу средстава по овом програму, Се-

кретаријат за комуналне и стамбене послове ће сачинити 
најдуже у року од 30 дана по реализацији активности из та-
чке II овог програма и доставити Скупштини Града на раз-
матрање на првој наредној седници.

VI.
Активности из тачке II овог програма вршиће надлежне 

организационе јединице из делокруга својих надлежности 
и други субјекти Града Београда, у складу са важећим за-
конским и другим прописима и актима којима је регулиса-
на свака појединачна активност, у координацији са носио-
цем посла.
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VII.
Исплату средстава за реализацију активности из овог 

програма одобрава градоначелник града Београда посеб-
ним закључцима.

VIII.
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града Бе-

ограда” и на интернет-страници града.

Скупштина Града Београда
Број 352-140/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђи-
вању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („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, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
1. Делу Дубљанске улице која почиње од Улице чубурс-

ке и иде до Улице Максима Горког одређује се назив: Улица 
Николаја Хартвига.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-111/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђи-
вању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („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, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВРАЧАР
1. Делу Улице дубљанске која почиње од Улице грани-

чарске и иде до Улице чубурске одређује се назив: Улица 
Светозара Глигорића.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-112/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да 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, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Ботићевој улици мења се назив и одређује нов назив: 

Улица Михаила Мике Јанковића.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-113/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Делу Улице мали Калемегдан која почиње од Улице 

Тадеуша Кошћушка и иде између парка до улазне, односно 
главне капије Зоолошког врта Града Београда, доо, одређује 
се назив: Улица Вука Бојовића.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-114/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Делу Палмотићеве улице између Улица Џорџа Ва-

шингтона и Булевара депота Стефана одређује се нов назив: 
Улица Милана Кашанина.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-115/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 
1. Осоговској улици мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Оливере Марковић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-116/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 
1. Улици Милоја Закића, прилаз први, која се налази из-

међу улица Милоја Закића и Арчибалда Рајса и сече Улицу 
Архимандрита Зелића одређује се назив – Улица Живана 
Сарамандића.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-117/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПАРКУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Додељује се назив парку и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Парку који се налази на територији градске општине 

Савски венац и који је смештен између улица Кнеза Мило-
ша, Немањине, Балканске и Адмирала Гепрата одређује се 
назив – Парк Гаврила Принципа.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-118/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђи-
вању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („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, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПАРКУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. Додељује се назив парку и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Парку који се налази испред споменика Цару Нико-

лају II Романову, у Улици краља Милана одређује се назив 
– Парк Александров.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-119/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђи-
вању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 
3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута Града Београда 
(„Службен и лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДО-
ВАЦ, НОВИ БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА, БРОЈ 015-195/10-С 

ОД 5. МАЈА 2010. ГОДИНЕ

I. У Решењу о промени назива улица на територији град-
ских општина Вождовац, Нови Београд, Чукарица, број 015-
195/10-С од 5. маја 2010. године (у даљем тексту: решење) у 
тачки: „I” мења се тачка „2”. и гласи:

„2. Улици која почиње од Улице Милутина Миланко-
вића код објекта хотела „Holidаy In” и иде до раскршћа Ули-
це Ђорђа Станојевића и Улице Др Агостина Нета и овом 
улицом до Улице Јурија Гагарина код објекта „Delta City” 
одређује се назив: Булевар Црвене армије.”

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-120/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 13. став 1. тачка 9. За-
кона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 - исправка др. закона, 83/05 – 
исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ 

ЦЕНТРА „ПИОНИРСКИ ГРАД”

1. Даје се сагласност на Статут УФК СРЦ „Пионирски 
град”, који је донео Управни одбор УФК СРЦ „Пионирски 
град” под бројем 1, 30. новембра 2016. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-178/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 41. став 3. 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), 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 ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”

1. Именује се Марко Митић, мастер менаџер, за дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, 
на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију 
у року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити са образложењем у „Службеном 

гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и на ин-
тернет-страници Скупштине Града Београда.
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О б р а з л ож е њ е

Скупштина Града Београда је донела Одлуку о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора јавних пре-
дузећа чији је оснивач Град Београд, бр. 02-18/17-С од 26. 
јануара 2017. године којом је покренут поступак за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан тех-
нологије”. У „Службеном листу Града Београда”, 28. јану-
ара 2017. године, 4. фебруара 2017. године у „Службеном 
гласнику РС” у броју 8/17 и 6. фебруара 2017. године у дне-
вним новинама „Вечерње новости” и на интернет-страни-
ци Скупштине Града Београда објављен је Оглас о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан технологије”. Рок за достављање пријава био је 
6. март 2017. године.

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени 
су услови за избор директора и докази који се досатвљају 
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку уви-
дом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим раз-
говором са кандидатима који испуњавају услове утврђене 
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са 
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа „Службени гласник РС”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора ЈКП „Инфостан технологије”, пристигло је четири 
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Београд, утврдила је да су 
све пристигле пријаве благовремене и разумљиве.

Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници комисије одржаној 20. марта 2017. го-
дине, комисија је саставила списак од четири кандидата 
који испуњавају услове за учешће у изборном поступку и 
заказала за 5. април 2017. године усмене разговоре са кан-
дидатима, ради провере њихове стручне оспособљености, 
знања и вештина.

Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену 
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сма-
трати да су одустали од учешћа у поступку за избор дирек-
тора у случају недоласка у заказано време.

Након спроведеног изборног поступка, у ком су канди-
дати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду комисије, комисија је састави-
ла ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим 
резултатом испунили мерила за избор директора ЈКП „Ин-
фостан технологије”, на основу бројчано исказаних резулта-
та, односно оцене стручне оспособљености коју је кандидат 
добио на основу увида у податке из пријаве и просечне оце-
не комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни број Име и презиме кандидата Просечна оцена
1 Марко Митић 2,55
2 Јово Гвоздић 2,475
3 Драган Букатаревић 2,425

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно 
редослед кандидата на ранг-листи пропорционалан и сагла-
сан резултату испуњених мерила за избор директора Јавног 
предузећа, односно показаним знањима и вештинама кан-
дидата у изборном поступку.

Записник о изборном поступку и ранг листу, комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 

Градске управе – Секретаријату за комуналне и стамбене по-
слове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41. став 3. За-
кона о јавним предузећима, донета је одлука као у диспози-
тиву овог решења.

Решење о именовању директора коначно је, сходно од-
редби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима. 

Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно и против истог се може поднети 

тужба надлежном суду у року од 60 дана од дана пријема 
овог решења.

Скупштина Града Београда
Број 111-179/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 15. Одлу-
ке о оснивању Установе културе „Вук Стефановић Караџић” 
(„Службени лист Града Београда”, број 97/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

1. Разрешава се Светислав Гонцић дужности вршиоца 
дужности директора Установе културе „Вук Стефановић 
Караџић”.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-187/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 15. Одлу-
ке о оснивању установе културе Вук Стефановић Караџић 
(„Службени лист Града Београда”, број 97/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

1. Именује се Светислав Гонцић, дипломирани глумац за 
директора Установе културе „Вук Стефановић Караџић”, на 
период од четири године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-188/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), 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), до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

1. Разрешава се Ненад Драговић дужности вршиоца 
дужности директора Дома омладине Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-189/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
исправка), 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 – одлу-
ка УС), 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 112-190/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
2017. године, на основу чл. 34. и 39. став 2. тачка 3. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), 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

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА – УСТАНО-

ВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
1. Разрешава се Нела Мићовић дужности директора За-

вода за заштиту споменика културе Града Београда – уста-
нове културе од националног значаја.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-191/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 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 Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ 

ЗНАЧАЈА
1. Именује се Оливера Вучковић, дипломирани исто-

ричар, за вршиоца дужности директора Завода за заштиту 
споменика културе Града Београда – установе културе од 
националног значаја, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-192/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. године, на основу члана 18. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС) и члана 9. Одлуке о оснивању Градског цен-
тра за социјално предузетништво Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 66/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТ-

НИШТВО БЕОГРАДА
1. Разрешава се Миодраг Пешић дужности вршиоца 

дужности директора Градског центра за социјално преду-
зетништво Београда.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-195/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и чл. 9. и 13. Од-
луке о оснивању Градског центра за социјално предузет-
ништво Београда („Службени лист Града Београда”, број 
66/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАДА

1. Именује се Миодраг Пешић, мастер економиста, за 
директора Градског центра за социјално предузетништво 
Београда, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-196/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – исправка др. закон, 83/05 – исправка 
др. закон и 83/14 – 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 РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ „ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”

1. Разрешава се Небојша Стојановић, дипломирани еко-
номиста, са места вршиоца дужности директора установе 
„Градски центар за физичку културу”, због истека мандата.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-205/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
2017. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – 
др. закон), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гла-
сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. за-
кон, 83/05 – испр. др. закон и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ „ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ”

1. Именује се Небојша Стојановић, дипломирани еконо-
миста, за вршиоца дужности директора установе „Градски 
центар за физичку културу”, на период од шест месеци.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-206/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
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 „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, Ул. 29. но-
вембра број 11, представник запослених Ана Вукелић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-235/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
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 „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Нови Београд”, Нови Београд, Ул. Народних 
хероја број 12, представник родитеља Ана Кнежевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-237/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „14. октобар”, Обреновац, Барич, Ул. обреновач-
ки пут број 132, представници запослених, на лични захтев,

– Љиљана Чолић;
– Славица Јовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-239/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Београд, Ул. таковска број 41, 
представник запослених Сузана Деретић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-241/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Основне 
школе „Арчибалд Рајс”, Београд, Ул. Патриса Лумумбе број 5, 
представник јединице локалне самоуправе Милан Грбовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-243/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, Ул. 
Маршала Тита број 101, представник јединице локалне са-
моуправе, на лични захтев Сања Кашерић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-245/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Дукић”, Београд, Ул. Дантеова број 52, 
представник јединице локалне самоуправе Милан Мирић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-247/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Филип Вишњић”, Београд, Ул. Салвадора 
Аљендеа број 17, представник јединице локалне самоуправе 
Радомир Драгашевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-249/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Јован Цвијић”, Београд, Ул. Данила Илића 
број 1, представник јединице локалне самоуправе Кристина 
Крстић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-251/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Основ-
не школе „Јован Ристић”, Београд, Ул. Беле Бартока број 48а, 
представник јединице локалне самоуправе Ненад Савовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-253/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Дринка Павловић”, Београд, Ул. косовска број 
19, представник запослених Јоле Булатовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-255/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Посавски партизани”, Обреновац, Ул. Светог 
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Саве број 2, представник запослених, на лични захтев Ан-
дријана Павличић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-257/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”, БАРАЈЕВО

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Кнез Сима Марковић”, Барајево, Ул. светосав-
ска број 77, представник родитеља Зоран Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-259/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ШКОЛЕ 
ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕ-

ЧАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Школе 
за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд, 
Ул. Светозара Марковића број 85, представник јединице ло-
калне самоуправе Велибор Мартиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-261/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Основ-
не школе „Владимир Роловић”, Београд, Ул. омладинско ше-
талиште број 10, представник запослених Јелена Ђорђевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-263/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”, НОВИ 

БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Основне 
школе „Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд, Ул. добано-
вачка број 2а, представник родитеља Татјана Златановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-265/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Гра-
фичке школе Нови Београд, Ул. Отона Жупанчича број 19, и то: 

– Милош Букумира, представник запослених, на лични 
захтев;
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– Слободан Калинић, представник родитеља; 
– Радослав Качаревић, представник родитеља;
– Зорица Ђуковић, представник родитеља.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-267/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ТРЕЋЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Треће 
београдске гимназије, Београд, Ул. Његошева број 15, пред-
ставник родитеља, на лични захтев Маја Маринковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-269/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора 
Музичке школе „Јосип Славенски” Београд, Ул. Радослава 
Грујића број 2а, представници родитеља:

– Миланка Стаменковић,
– Биљана Серафимовић
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-271/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Музич-
ке школе „Коста Манојловић”, Земун, Ул. Немањина број 9: 

– Војин Милановић, представник запослених, на лични 
захтев;

– Индира Рељић, представник родитеља. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-273/17-С, 20. априла 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА MA-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Ма-
шинске школе „Космај”, Сопот, Ул. кнеза Милоша број 12, 
представници родитеља:

– Анђелка Војиновић;
– Дара Николић. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-275/17-С, 20. априла 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора 
Средње занатске школе, Београд, Ул. Вукасовићева број 21, 
представници родитеља:

– Зорица Филиповић;
– Слађана Николић. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-277/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК 

„БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд”, Бе-
оград, Ул. панчевачки пут број 39, представник јединице 
локалне самоуправе Зоран Спасојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-279/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРА-
ФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Гра-
фичке школе, Нови Београд, Ул. Отона Жупанчича број 19: 

– Анђелка Митровић;
– Дарија Ковачевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-281/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ТРЕЋЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Треће 
београдске гимназије, Београд, Ул. Његошева број 15, пред-
ставник родитеља Мирољуб Јованчевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-283/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 СА-

ОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Са-
обраћајно-техничке школе, Земун, Ул. цара Душана број 262, 
представник родитеља, на лични захтев Мaра Продановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-285/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”, БАРАЈЕВО

1. Разрешавају се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Павле Поповић”, Барајево, Вранић, Трг палих 
бораца број 3, представници јединице локалне самоуправе:

– Горан Лукић;
– Катарина Радовић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-287/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Дринка Павловић”, Београд, Ул. косовска број 
19, представник јединице локалне самоуправе Горан Дими-
тријевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-289/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 
број 2, представник јединице локалне самоуправе Алексан-
дар Пуача. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-291/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Трго-
вачке школе, Београд, Ул. хиландарска број 1, представник 
јединице локалне самоуправе Данијела Павловић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-293/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ПРВЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Прве 
београдске гимназије, Београд, Ул. цара Душана број 1, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Јасмина Његован.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-295/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ГИМНА-

ЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Разрешава се дужности члана школског одбора Гим-
назије у Лазаревцу, Ул. Раце Терзића број 6, представник је-
динице локалне самоуправе Гордана Поповић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-297/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Мића Стојковић”, Гроцка, Умчари, Ул. 29. новембра број 11, 
представник запослених Радмила Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-236/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Нови Београд”, Нови Београд, Ул. народних хероја број 12, 
представник родитеља Вукица Ирић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-238/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове школског одбора Основне шко-
ле „14. октобар”, Обреновац, Барич, Ул. обреновачки пут 
број 132, представници запослених:

– Катарина Перић;
– Светлана Радовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-240/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града 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”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, Ул. таковска број 41, представник 
запослених Бранко Вучендић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-242/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Арчибалд Рајс”, Београд, Ул. Патриса Лумумбе број 5, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Миодраг Балић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-244/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Иван Милутиновић”, Београд, Вишњица, Ул. маршала Тита 
број 101, представник јединице локалне самоуправе Мина 
Вјештица.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-246/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Стеван Дукић”, Београд, Ул. Дантеова број 52, представник 
јединице локалне самоуправе Софија Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-248/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Филип Вишњић”, Београд, Ул. Салвадора Аљендеа број 17, 
представник јединице локалне самоуправе Драгана Сарић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-250/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Јован Цвијић”, Београд, Ул. Данила Илића број 1, представ-
ник јединице локалне самоуправе Сања Симовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-252/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Јован Ристић”, Београд, Ул. Беле Бартока број 48а, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Снежана Вукчевић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-254/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Дринка Павловић”, Београд, Ул. косовска број 19, пред-
ставник запослених Драгана Гајић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-256/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 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 ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, ОБРЕ-

НОВАЦ

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Посавски партизани”, Обреновац, Ул. Светог Саве број 2, 
представник запослених Јасна Станишић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-258/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”, БАРАЈЕВО

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Кнез Сима Марковић”, Барајево, Ул. светосавска број 77, 
представник родитеља Снежана Божовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-260/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКО-
ЛЕ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕ-

ЧАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Школе за 
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд, Ул. 
Светозара Марковића број 85, представник јединице локал-
не самоуправе Петар Војводић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-262/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Владимир Роловић”, Београд, Ул. омладинско шеталиште 
број 10, представник запослених Јасмина Новковић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-264/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”, 

НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Влада Обрадовић Камени”, Нови Београд, Ул. добановачка 
број 2а, представник родитеља Сузана Алексић Кораћ.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-266/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБО-

РА ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове школског одбора Графичке 
школе Нови Београд, Ул. Отона Жупанчича број 19, и то:

– Драгомир Кочовић, представник запослених;
– Синиша Жугић, представник родитеља;
– Ненад Стојановић, представник родитеља;
– Софија Тхомпсон, представник родитеља.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-268/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРЕЋЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Треће београд-
ске гимназије, Београд, Ул. Његошева број 15, представник 
родитеља др Драгутин Аврамовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-270/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове школског одбора Музичке шко-
ле „Јосип Славенски” Београд, Ул. Радослава Грујића број 
2а, представници родитеља:

– Лариса Раденковић;
– Микша Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-272/17-С, 20. априла 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именују се за чланове школског одбора Музичке шко-
ле „Коста Манојловић”, Земун, Ул. Немањина број 9: 

– Дина Хаџиомеровић, представник запослених;
– Наташа Никшић, представник родитеља. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-274/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

MAШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

1. Именују се за чланове школског одбора Машинске 
школе „Космај”, Сопот, Ул. кнеза Милоша број 12, представ-
ници родитеља:

– Невена Китановић;
– Ненад Трајковић. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-276/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове школског одбора Средње занат-
ске школе, Београд, Ул. Вукасовићева број 21, представници 
родитеља:

– Taтjана Ђорђић;
– Исидора Драгојловић. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-278/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК 

„БЕОГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Пољопривредне 
школе са домом ученика ПК „Београд”, Београд, Ул. панче-
вачки пут број 39, представник јединице локалне самоупра-
ве Славиша Пецикоза.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-280/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове школског одбора Графичке 
школе, Нови Београд, Ул. Отона Жупанчича број 19:

– Бранислав Кечан;
– Миљан Жижић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-282/17-С, 20. априла 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 2017. 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, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРЕЋЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Треће београд-
ске гимназије, Београд, Ул. Његошева број 15, представник 
родитеља Марина Глигоров.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-284/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СА-

ОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН

1. Именује се за члана школског одбора Саобраћајно-
техничке школе, Земун, Ул. цара Душана број 262, представ-
ник родитеља Јелена Загорац.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-286/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”, БАРАЈЕВО

1. Именују се за чланове школског одбора Основне шко-
ле „Павле Поповић”, Барајево, Вранић, Трг палих бораца 
број 3, представници јединице локалне самоуправе:

– Милица Арсић;
– Ивана Јојић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-288/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Дринка Павловић”, Београд, Ул. косовска број 19, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Бојана Адамовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-290/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број 2, пред-
ставник јединице локалне самоуправе Предраг Гогић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 112-292/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Трговачке шко-
ле, Београд, Ул. хиландарска број 1, представник јединице 
локалне самоуправе Јелена Тончић. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-294/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана школског одбора Прве београдске 
гимназије, Београд, Ул. цара Душана број 1, представник је-
динице локалне самоуправе Александар Зорић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-296/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМ-
НАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Именује се за члана школског одбора Гимназије у Ла-
заревцу, Ул. Раце Терзића број 6, представник јединице ло-
калне самоуправе Ивана Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-298/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 92. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 
др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ЗА КЉУЧА К
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Бе-
ограда за 2016. годину, обавиће лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја про-
писане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

2. Поступак јавне набавке услуге екстерне ревизије за-
вршног рачуна буџета Града Београда за 2016. годину оба-
виће се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама.

3. Секретаријат за финансије Градске управе Града Бео-
града ће као наручилац, спровести поступак јавне набавке 
мале вредности услугe екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Града Београда за 2016. годину.

4. Средства за спровођење јавне набавке услуге екстер-
не ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 2016. 
годину, предвиђена су Финансијским планом прихода и 
расхода Секретаријата за финансије у складу са утврђеним 
апропријацијама у Одлуци о буџету Града Београда за 2017. 
годину („Службени лист Града Београда”, бр. 125/16 и 2/17)

5. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 40-186/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. апри-
ла 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) и чл. 5. и 27. Одлуке о заштитнику грађана („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 и 29/15), донела је

ЗА КЉУЧА К

1. Усваја се Извештај о раду Заштитника грађана за 2016. 
годину.

2. Извештај објавити у „Службеном листу Града Београда” 

Скупштина Града Београда
Број 02-184/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. УВОД 

Годишњи извештај о раду Заштитника грађана, који се 
подноси Скупштини Града Београда сагласно чл. 5. и 27. 
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Одлуке о заштитнику грађана („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 34/09, 41/09 , 41/10 и 29/15), јесте приказ стања 
о поштовању људских права и слобода и садржи податке о 
активности институције у контроли рада управе и јавних 
служби и унапређења људских права.

Грађански бранилац, као институција омбудсмана уве-
ден је у правни систем Статутом Града Београда из 2004. 
године, те потом Одлуком о грађанском браниоцу за град 
Београд годину дана касније.

Институција омбудсмама у граду Београду установљена 
одлуком Скупштине Града Београда, октобра 2005. годи-
не, а заштитник грађана (грађански бранилац) почео је са 
радом 14. септембра 2006. године. Овај годишњи извештај 
заштитника за 2016. годину истовремено је и јубиларни 10. 
извештај од оснивања овог ограна Града Београда.

Институција је успостављена ради заштите индивиду-
алних и колективних права и интереса грађана и контроле 
рада Градске управе, Градског правобранилаштва и јавних 
служби чији је основач Града Београд. Истовремено омбуд-
сман ради и на унапређењу људских права и промоцији до-
бре управе и владавине права.

Приликом конституисања ове институције оснивач се 
руководио европским стандардима у заштити и унапређењу 
људских права, а све у складу са Европском конвенцијом о 
заштити људских права.

За период од 10 година рада заштитник грађана је под-
носио редовне годишње извештаје и један посебан извештај 
2007. године, који се односи на права грађана из области 
здравствене заштите. Наиме, посебним извештајем тада је 
иницирано заједничко деловање са заштитницима пацијен-
тових права у циљу подизања стандарда у области здравстве-
не заштите уопште, а нарочито на територији града Београда.

При изради овог извештаја примењена је иста методо-
логија као и у претходним извештајима, те се садржински 
односи на опште податке о раду, на методологију рада са 
статистичким приказом предмета који су били у раду, као 
и на препоруке, саопштења и мере за отклањање пропуста 
које је Заштитник грађана наложио. 

При сачињавању, коришћени су следећи извори: при-
тужбе грађана, разговори са грађанима и извештаји на-
длежних органа. Показатељи до којих је заштитник на ос-
нову ових извора дошао, указују на одређене потешкоће 
грађана у остваривању права која им припадају.

Заштитник грађана је наставио, на основу претходних 
запажања и препорука и испитивања потреба и мишљења 
грађана, изнетих у претходном извештају, реализацију ре-
шавања конкретних потреба грађана.

Институција се у извештајном периоду посветила ре-
шавању случајева кршења и угрожавања људских права од 
стране управе и јавних служби, настојећи да у складу са Од-
луком о заштитнику грађана промовише људска права, доб-
ру управу и владавину права. 

Истовремено извештај садржи препоруке, иницијативе 
и мишљења које су упућене надлежним органима у циљу 
унапређења и заштите права и интереса грађана.

У складу са концептом институције омбудсмана Заш-
титник грађана је користио право да саопштењима утиче 
на понашање грађана у одређеним друштвеним ситуација-
ма како би превентивним деловањем спречио теже повреде 
прописа и евентуалну штету. 

У извештајном периоду, првенствено је посвећена 
пажња пријему странака, те решавању притужби и ини-
цијатива грађана, како писмених, тако и усмених. Великом 
броју грађана била је потребна примарна правна помоћ, 
иако нису имали притужбе на поступање управе или јавних 
служби.

Велики број притужби заштитнику, доказ су да органи 
односно субјекти контроле у складу са утврђеним пропи-
сима које примењују, не могу увек сами да пруже успешну 
и адекватну заштиту грађанима. Број притужби значајно 
је увећан у односу на целокупни период до 2014, што се, 
пре свега, може приприсати афирмацији инситуције заш-
титника грађана, али је у односу на стање из 2015. године, 
констатовано у прошлогодишњем извештају, број притуж-
би смањен. Иако не значајно, ово смањење броја притужби 
грађана указује на јачање одговорности субјеката које град-
ски заштитник контролише.

Препознавање институције обудсмана као релевантног 
контролног органа не само да је охрабрило већи број грађа-
на да се обрате заштинику, већ је и утицало на савесније 
и професионалније поступање код свих оних органа, пре-
дузећа и служби који су, као субјекти контроле, у надлеж-
ности градског омбудсмана. Смањење броја притужби по 
себи нема одлучујући значај, али као показатељ евентуал-
них тенденција може у будућности допринети јачању кон-
цепта грађанских права у сваком смислу.

Остварена је добра сарадња са Заштитником грађана Ре-
публике Србије, локалним омбудсманима као и омбудсма-
нима градских општина.

У 2016. години, остварена је и међународна сарадња 
учешћем Заштитника грађана на Инетрнационалном кон-
гресу локалних омбудсмана у Каталонији – Ђирони, на 
тему „Заштита права миграната и избеглица и унапређење 
њиховог положаја”, на коме је заштитник грађана одржао 
предавање.

Учешћем је настављена раније остварена међународна 
сарадња која се због економских околности није могла у 
претходним годинама непосредно реализовати организо-
вањем скупова и округлих столова.

Односи са медијима били су на коректном нивоу.
Заштитник је имао активну сарадњу са невладиним 

сектором. 
У извештајном периоду Заштитник је активност усме-

рио поред корективног деловања и на јачање сарадње и раз-
мену информација са управом и јавним службама.

II. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУЦИЈИ

2.1. Организациона структура

Одлуком о изменама и допунама одлуке о Заштитни-
ку грађана („Службени лист Града Београда”, број 29/15) 
утврђено је да Заштитник грађана има четири заменика.

Правилникoм о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Заштитника грађана, број 110-705/15-ГВ 
од 14. јула 2015. године, утврђен је број радних места. 

Наиме, поред заштитника грађана и четири заменика, 
у Стручној служби систематизовано је девет радних места. 
Заштитник грађана је у 2016. години имао три заменика и 
пет запослених у Стручној служби.

2.2. Финансијска средства за рад

Заштитник грађана је независна и самостална институ-
ција, чија се средства за рад обезбеђују у буџету Града Бео-
града.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, донела је Одлуку о буџета Града Бео-
града за 2016. годину („Службени лист Града Београда”, број 
81/15), према којој су предвиђена средства за потребе Заш-
титиника грађана износила 18.630.000,00 динара.
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Због повећаног обима посла и ангажовања једног за-
посленог, Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 
2016. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16), 
предвиђена средства су увећана за 600.000,00 динара.

Укупна средства за 2016. годину износила су 19.232.000,00 
динара, од чега је утрошено 15.595.264,00 динара.

II. ОПШТЕ СТАЊЕ

Могућност да институција омбудсмана обавља своју 
функцију у одбрани људских права условљена је, како 
постојањем механизама којима се адекватно реагује на кр-
шење људских и грађанских права, тако и постојањем сис-
тема одговорности за поступке управе или јавних служби.

Критика од стране омбудсмана јесте у интересу и грађа-
на и субјеката контроле којима је упућена, и усмерена је на 
ефикаснији рад администрације и подизање стандарда у 
поступању.

Омбудсман као институција уведен је у правни систем 
града Београда Статутом из 2004. године.

Чланом 3. Одлуке о Заштитнику грађана („Службени 
лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09, 41/10 и 29/15), Заш-
титник грађана врши своју функцију на основу Устава, за-
кона и других прописа и у свом раду придржава се начела 
правде и правичности. 

Усвајањем сета закона о локалној самоуправи у Скупш-
тини Србије, Београд је добио Закон о главном граду. Нове 
надлежности, неке преузете од Републике, имовина, во-
допривредне делатности, ватрогасна служба, изградња и 
одржавање путева, улагање у саобраћајну инфраструктуру, 
оснивање комуналне полиције, значајно је повећало улогу 
градске управе и јавних предузећа.

Такође, Статут Града Београда којим се регулишу односи 
између града и градских општина, јасно је да је надлежност 
од оснивања до данас проширена, а самим тим и поље кон-
троле Заштитника грађана посебно у делу контроле на који 
начин Градска управа Града Београда ради и функционише, 
односно како је организована у обављању послова.

У току 2016. године институција Заштитника настојала 
је да што ефикасније и непосредније решава како колектив-
не тако и појединачне проблеме грађана који су се обратили 
овој институцији. 

У приказу који се односи на методологију и поступање 
објашњено је конкретно и информативно како је у овом из-
вештајном периоду рађено. 

IV. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Улога омбудсмана, као корективног органа у поступању 
јавне управе постаје значајна, само уколико су одлуке и на-
чин поступања тог органа потпуно правно утемељене. При 
томе, Заштитник грађана није и не сме да буде орган који ће 
пресуђивати или заузети улогу судског органа. 

Дебирократизован приступ, и то што je Заштитник 
грађана свакодневно доступан грађанима, било телефонски 
или усменим путем, омогућава ефикасно правно поступање.

Поред редовних поступака, који се воде на начин пред-
виђен Одлуком о Заштитнику грађана, и у овом извештај-
ном периоду настављена је пракса да служба Заштитника 
грађана буде доступна грађанима и за правне проблеме 
који нису у надлежности Заштитника грађана. 

Обзиром на број грађана који траже помоћ од Заш-
титника грађана ван надлежности овог органа, приметно 
је да нашем правном систему недостаје адекватан систем 
бесплатне правне помоћи. 

Омбудсман нема овлашћење да заступа странку или да 
уместо ње сачини адекватан поднесак у неком од законом 
предвиђених поступака. Заштитник грађанима, међутим, 
и у тим случајевима даје право објашњење за своје посту-
пање, а затим и сходно одлуци, упућује странку на адеква-
тан поступак или на надлежни орган.

С обзиром да Омбудсман не доноси правно обавезујуће 
одлуке, односно да не може да мења или поништава одлуке 
управних или јавних служби, овај орган је своју активност 
усмерио на јачање сарадње са управом и јавним службама. 
Деловање омбудсмана и сама чињеница његовог постојања 
ипак имају и велики психолошки ефекат, јер је управа свес-
на да постоји независни контролор њеног рада, па настоји 
да не постане предмет његове критике. Заштитник грађана 
ће у наредном периоду покушати да у сарадњи са надлеж-
ним градским службама утврди и системске недостатке 
и да дефинише проблеме који настају услед недостатка у 
општим актима за чије је доношење надлежна Скупштина 
града, а у смислу побољшања процедура у заштити права 
грађана. 

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИМА СА СТАТИСТИЧ-
КИМ ПОДАЦИМА

5.1. Укупан број притужби у раду

Од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, институција 
Заштитника грађана примила је 890 притужби. 

Заштитнику грађана, грађани су се обраћали најчешће 
појединачно, али и као групе грађана (најчешће преко 
скупштине станара).

ТАБЕЛА 1
ПРИТУЖБЕ (Укупно)
Примљене у 2015. години 1011
Примљене у 2016. години 890

5.2. Примљени грађани у институцији 

У току 2016. године у институцији Заштитника грађана 
примљено је око 2.700 грађана, а телефоном се институцији 
обратило око 3.500 грађана.

ТАБЕЛА 2
Број примљених странака 2700
Број телефонских позива 3500
Број писмених притужби 890
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5.3. Субјекти који нису у надлежности Заштитника грађана

 НАЗИВ Број предмета
Министарство здравља 3
Министарство унутрашњих послова 9
Министарство финансија – Пореска управа 3
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 3
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 1
Радни односи 24
Судови, судски извршитељи, адвокати 16
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, РГЗЗО 8
Републички геодетски завод 8
Завод за заштиту природе Србије 1
Републичка јавна предузећа 26
Правни савети 126
 УКУПНО: 228

Притужбе везане за институције које нису субјекти контроле Заштитника грађана Града Београда, често су подношене 
у извештајном периоду. Грађани су се, између осталог, жалили на рад појединих министарстава и јавних предузећа и орга-
низација чији је оснивач Република Србија, рад судова, поступање адвоката и извршитеља, као и друга лица.

Без обзира на природу притужбе, грађани су добијали релевантне информације на који начин и којим путем могу заш-
титити своја права, док је на писане поднеске у сваком појединачном случају достављан одговор притужиоцима.



21. април 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 24 – 25

Министарство унутрашњих послова
Притужбе грађана тицале су се понашања шалтерских 

службеника при издавању личних докумената, као и неод-
говарајућем поступању припадника МУП-а при изласку на 
терен, према наводима грађана.

Грађани су упућивани да се обрате Министарству, 
Сектору унутрашње контроле, као и Заштитнику грађана 
Републике Србије.

Судови
Грађани су у својим притужбама истицали спорост у 

раду судова као и незадовољство радом судске писарни-
це. Део притужби односио се и на рад Уставног и Управ-
ног суда, као и на рад судских извршитеља, у вези којих су 
грађани упућивани на Комору извршитеља.

Пореска управа
Грађани се притужују у вези одређене висине пореза и 

неажурности Пореске управе.
Републички геодетски завод
Грађани у притужбама најчешће истичу проблем са упи-

сом у катастар, непоступање по решењу Секретаријата за 
послове легализације објекта, као и на дуг период чекања до 
доношења решења о упису права на непокретностима.

Републички фонд ПИО
Притужбе грађана односиле су се на немогућност оства-

ривања права на пензију као и права из пензијског и инва-
лидског осигурања.

Електропривреда Србије
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са притуж-

бама на рад Електропривреде Србије, иако је за ово преду-
зеће надлежан Заштитник грађана Републике Србије, као 
и на поступање Електродистрибуције Београд који ради у 
саставу ЕПС-а.

Најчешће притужбе грађана биле су у вези висине ра-
чуна, неисправних бројила и искључења због неплаћених 
рачуна као и поступања судских извршитеља у случајевима 
неизмирених обавеза.

Грађани су наводили да су након искључивања струје од 
стране ЕПС-а наставили да добијају рачуне од Инфостана и 
пријављивали потешкоће при искључивању са енергетског 
система. Такође, притужбе су се односиле на ЕПС када је у 
контроли струјомера утврђена крађа електричне енергије. 
Странка је навела да је доставила доказ о подједнакој пот-
рошњи струје по месецима, међутим ЕПС је жалбу странке 
одбацила као неосновану.

Притужбе на рад ЕДБ-а постојале су случајевима када, 
према наводима грађана, нису излазли на терен по прија-
ви за исечену струју од стране комшија. Грађани су такође 
подносили притужбе у ситуацији када су након исељења 
из стана и одјављивања бројила, након пар година доби-
ли Закључак о спровођењу извршења у коме ЕДБ терети 
странку за период када није био у поседу стана.

Радни односи
Део притужби грађана односио се и на непоштовање За-

кона о раду од стране послодаваца, конкретно неисплаћи-
вање породиљског боловања, мобинга од стране послода-
ваца, нередовне исплате плата и доприноса, одуговлачење 
радног спора од стране послодавца и непризнавање по-
вреда на раду запослених. Грађани су у овим случајевима 
упућивани да се обрате Инспекцији рада и Заштитнику 
грађана Републике Србије.

Инвеститори
Грађани су се обраћали са притужбом на инвеститоре 

који не испуњавају уговором преузете обавезе.

Телеком 
Корисници услуга су се обраћали Заштитнику грађана не-

задовољни висином накнаде за раскид уговора са Телекомом.
Правни савети
Заштитнку грађана су се обратили грађани затраживши 

правну помоћ у вези са уписом деце у вртић, злоупотребе 
личних података, одбијања рекламација, проблемима са ми-
грантима, поделе имовине након развода, дискриминације, 
савета у вези проблема са скупштином станара, рехабили-
тације страдалих у рату, судских поступака који се воде, 
проблемима са издавањем личне карте, поделом наследства 
и помоћи око писања жалбе на пресуду.

5.4. Субјекти контроле Заштитника грађана

НАЗИВ  2016  2015

Секретаријат за саобраћај 39 63

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 39 41

Секретаријат за социјалну заштиту 62 30

Секретаријат за финансије – Управа јавних прихода 29 24

Секретаријат за послове легализације објеката 39 15

Секретаријат за културу 2 7

Секретаријат за здравство 4 6

Секретаријат за управу 2 6

Секретаријат за заштиту животне средине 5 5

Секретаријат за инспекцијске послове 10 5

Секретаријат за комуналне и стамбене послове 4 3

Секретаријат за имовинске и правне послове 8 4

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 7 3

Комунална полиција (Секретаријат за послове комуналне полиције) 31 25

Агенција за инвестиције (Секретаријат за инвестиције) 3

Градска управа (Секретаријат за послове начелника Градске управе) 1

Градско правобранилаштво града Београда 1 2

ЈКП „Инфостан технологије” 56 104

ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈП „Београд воде” 45 76

ЈКП „Паркинг сервис” 27 43

ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” 8 38

ЈП „Градско стамбено” 28 27

ЈКП „Београдске електране” 11 26

ЈКП „Погребне услуге” 6 11

ЈКП „Градска чистоћа” 10 9

ЈКП „Градско зеленило” 5 7

ЈКП „Градско саобраћајно предузеће” 6 6

ЈКП „Београд пут” 8 4

ЈКП „Ветерина Београд” 7 3

ЈКП „Градске пијаце” 9 1

ЈП „Сава центар” 3

СП „Ласта” 1

Градске општине (комунална предузеће и инспекције) 97 123

Бео-ком сервис 1

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда 2

Информације, иницијативе, извештаји 25

Позиви 21

УКУПНО: 662 727
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Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Највећи број притужби поднет је од стране родитеља 

малолетне деце, и односио се на рад Централних уписних 
комисија при предшколским установама, на основу којих 
су формиране листе за упис деце у предшколске устано-
ве. Овај проблем у граду Београду се јавља дужи низ го-
дина, из разлога што због попуњености капацитета није 
могуће уписати сву децу у предшколске установе. Цен-
тралне уписне комисије, према наводима родитеља, нису 
поштовале услове за утврђивање приоритета за упис деце 
у предшколске установе, утврђене Правилником о бли-
жим условима за утврђивање приоритета за упис деце 
у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 
44/11). У вези са овим проблемом Заштитнику грађана 
поднето је укупно 12 притужби, од чега се највећи број 
односио на упис деце у предшколске установе на терито-
рији градских општина Нови Београд и Земун. Конкретне 
притужбе односиле су се пре свега на тумачење наведе-
ног Правилника и са тим у вези критеријума на основу 
којих се утврђује које је дете из „посебно осетљиве гру-
пе”, а на основу чега се остварује приоритетно право на 
упис у предшколску установу. У свим поступцима Заш-
титник грађана је прибавио писмено изјашњење од кон-
кретне Предшколске установе, односно Секретаријата. 
На основу покренутих поступака а по захтеву Заштитни-
ка грађана, Централна уписна комисија је сваку притуж-
бу размотрила и на основу тога извршила преиспитивање 
прелиминарних листи за упис деце у предшколску уста-
нову. На основу преиспитивања од стране уписних коми-
сија или прерасподелом слободних места у пет од укупно 
12 покренутих поступака деца су уписана у предшколску 
установу. 

За разлику од прошле године, 2016. године је на сајту 
Секретаријата и на свим огласним таблама предшкол-
ских установа чији је оснивач Град Београд био истакнут 
списак верификованих приватних вртића. На овај начин 
су родитељи чијем захтеву за упис у државну предшкол-
ску установу није удовољено могли да се информишу 
ком приватном вртићу да се обрате са молбом за упис 
њихове деце. 

Заштитнику грађана обратила се и група чија су деца 
похађала предшколску установу у периоду од 2010 до 
2014. године, а који су плаћали пуну цену боравка у ус-
танови у складу са Законом о предшколском васпитању 
и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10) у ви-
сини од 20% од економске цене. Како је накнадним доно-
шење Правилника о мерилима за утврђивање економске 
цене програма васпитања и образовања у предшколским 
установама (ступио на снагу 31. децембра 2014. године) 
утврђена економска цена различита од оне коју је град 
Београд у међувремену примењивао ови родитељи су од 
стране Секретаријата захтевали да им се новац на неки 
начин рефундира. У вези овога прибављена су изјашњења 
Секретаријата и Градског правобранилаштва Града Бео-
града у којима се наводи да је Град Београд у поменутом 
периоду а у недостатку републичких прописа правилно 
обрачунавао цену боравка у предшколским установа-
ма, те да су у току бројни поступци у којима се пред на-
длежним судовима на основу тужби родитеља потражује 
накнада штете на основу наводно незаконито одређиване 
цене боравка у предшколским установама.

Заштитник грађана Града Београда 23. фебруара 2016. 
године, поднео је јавну препоруку за разрешење директор-

ке предшколске установе „Бошко Буха” Палилула – Мари-
не Костић, из разлога што је на незаконит и неправилан 
начин употребила фотографије деце ради објављивања 
истих у рекламном материјалу штампаном у циљу промо-
ције директорке, а без неопходног претходног пристанка 
законских заступника деце чији је лик видљив на фотогра-
фијама у рекламном материјалу. У поступку контроле који 
је покренут у складу са Одлуком о заштитнику грађана ( 
„Службени лист Града Београда”, бр. 39/09, 41/09 и 41/10), 
одговорно лице ПУ „Бошко Буха” – Палилула директорка 
Марина Костић није доставила тражене податке, већ је у 
дописима упућеним Заштитнику грађана покушала да 
иницира лични сукоб чиме је прекршила обавезу сарадње 
свих субјеката контроле са Заштитником грађана, а што је 
прописано наведеном одлуком. У случају неовлашћеног 
објављивања записа лика – фотографије деце предшкол-
ског узраста у рекламном материјалу угрожена су права на 
заштиту лика и личног добра деце као посебне категорије 
која тражи увећану заштиту. Стога је Заштитник грађа-
на Града Београда препоручио разрешење директора ПУ 
„Бошко Буха” Палилула – Марине Костић, која је поред 
напред наведеног, исказала додатно непоштовање прописа 
и институција. 

Заштитник грађана водио је поступак по притуж-
би поводом објављивања слика деце која користе услуге 
Предшколске установе Младеновац. У притужби се наво-
ди да су на приватном „Фејсбук профилу” објављене сли-
ке деце без сагласности родитеља ради личне промоције 
вршиоца дужности Предшколске установе у Младеновцу. 
У току поступка обављен је ванредни инспекцијски над-
зор над радом установе у коме је утврђено „да су неосно-
вани наводи у представци, и да нису утврђене неправил-
ности у раду вршиоца дужности директора установе, ка 
ни Предшколске установе у погледу заштите личних по-
датка деце која користе услуге установе. 

Притужба је поднета и због наплате за коришћење услу-
га Предшколске установе за дане када је дете одсутно, од-
носно спречено да установу похађа. Подносиоцу притужбе 
је објашњено да се плаћање за дане одсуства врши сходно 
члану 12. Правилника о мерилима за утврђивање економс-
ке цене програма васпитања и образовања у предшколским 
установама („Службени гласник РС”, број 146/14), који 
предвиђа да за дане одсуства корисник плаћа износ од 50% 
од утврђене накнаде. 

Поднета је и притужба у вези пружања услуга „лични 
пратилац”, а коју Град Београд пружа. На жалост иако је 
град Београд 2016. године услуге личног пратиоца по-
већао, односно обезбедио за 250 деце и младих на терито-
рији града Београда, овај број показао се као недовољан у 
односу на број поднетих захтева, те за услуге личног пра-
тиоца постоје листе чекања у складу са утврђеним прио-
ритетима. 

У току је поступак по притужби у вези догађаја од 
26. септембра 2016. године када је дете старости пет го-
дина без пратње напустило двориште вртића „Сањали-
ца” Предшколске установе Чукарица у Београду. Након 
догађаја издато је решење о удаљењу са рада надлежног 
васпитача, као и закључак о покретању дисциплинског 
поступка. Извршена је ванредна контрола стања свих 
ограда у Предшколској установи, и планом јавних набавки 
предвиђено извођење радова изградње и ојачања ограде 
вртића „Сањалица”. 

Одређени број притужби поднет је поводом утврђи-
вања коефицијента зарада запослених у предшколским 
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установама и у вези вођења конкретних дисциплин-
ских поступака због повреде радне дисциплине. У свим 
поступцима прибављена су тражена изјашњења и странке 
по потреби упознате са одговарајућим поступком и начи-
ном евентуалне заштите својих права. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Највећи број притужби који се односио на посту-

пање ове организационе јединице Градске управе Града 
Београда односио се на израду планских аката из на-
длежности Града Београда. С тим у вези Секретаријат 
обавља послове који се односе на припрему, доношење, 
евидентирање и чување планских докумената, односно 
просторних и урбанистичких планова; разматрање ини-
цијативе за израду планских докумената; припремање 
одлуке о изради планских докумената, нацрта и предло-
га планских докумената. У свим случајевима од субјекта 
контроле прибављен је писмени извештај, а подносиоци 
притужбе упознати су са процедуром доношења планова. 
Скупштина града најпре доноси Одлуку о изради плана 
чију контролу врши комисија за планове Скупштине Гра-
да Београда. Након стручне контроле планови се излажу 
на јавни увид, у току кога сва заинтересована лица могу 
подносити примедбе на нацрте планова. Након што се 
примедбе размотре план се упућује Скупштини Града Бе-
ограда на усвајање. 

У једном предмету странка је обавештена да у смислу 
члана 17. Одлуке о заштитнику грађана („Службени лист 
Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 – исправка, 41/10 и 29/15) 
нема места даљем поступању обзиром да странка у момен-
ту подношења притужбе није исцрпела сва правна средства. 

Секретаријат за финансије
Све притужбе из надлежности Секретаријата за фи-

нансије Градске управе Града Београда у овом извештај-
ном периоду односиле су се на поступање управе јавних 
прихода Града Београда. Највећи број притужби поднет је 
у вези утврђивања и наплате пореза на имовину. У свим 
случајевима подносиоци притужби су детаљно упознати 
са начином утврђивања вредности непокретности као ос-
новице пореза на имовину, било да се ради о стамбеном 
или пословном простору, грађевинском или пољопри-
вредном земљишту. С тим у вези презентоване су им од-
говарајуће пореске стопе, као и услови и могућности за 
умањење пореза. У једном броју случајева грађани који 
су поднели пореске пријаве на основу којих им је утврђе-
на обавеза пореза на имовину изјављивали су да су из 
незнања поднели пријаве на већу површину, те им је из 
тог разлога утврђен виши износ пореза. Ово се дешавало 
из разлога што странке нису упознате са различитим на-
чином утврђивања пореске основице за балконе, терасе, 
подруме оставе, поткровља и сутеренске просторије. До-
датне недоумице изазвала је околност да се Правилник о 
начину утврђивања основице пореза на имовину на права 
на непокретностима неколико пута мењао. Ови проблеми 
најчешће су отклањани изласком надлежне комисије на 
лице места, и утврђивањем површине објекта за опорези-
вање у складу са правилником. 

Две притужбе односиле су се на наплату комуналне 
таксе за држање кућних и егзотичних животиња, тачније 
опасних паса. У оба случаја странке нису уложиле жал-
бу на Решење о задужењу те су решења правоснажна. Од 
утицаја на исход поступка по притужби није од значаја 
околност да је изменама Закона о финансирању локалне 
самоуправе укинуто право да прописује, између оста-

лих и таксу за држање кућних и егзотичних животиња, 
обзиром да су обвезници задужени таксом за период од 
1. јануара 2012. године до 30. септембра 2012. године, 
односно у периоду када је локална самоуправа имала то 
право. 

У три случаја у смислу члана 17. Одлуке о заштитни-
ку грађана („Службени лист Града Београда”, бр. 34/09, 
41/09 – исправка, 41/10 и 29/15) подносиоци притужбе 
обавештени су да нема места поступању Заштитника 
грађана с обзиром на то да у моменту подношења при-
тужбе нису исцрпели правна средства, односно обавеш-
тени су да имају право изјављивања жалбе на првостепе-
но решење. 

У неколико случајева Заштитнику грађана обратили су 
се грађани услед проблема насталих плаћањем пореза на 
погрешне бројеве рачуна, или тешкоћа у вези рефундације 
у случају када је дошло до преплате пореза. Овакви пробле-
ми отклањани су пребацивањем уплате са рачуна на рачун 
или рефундацијом новца. 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Грађани су подносили притужбе и жалили се на рад 

овог секретаријата, а оно на шта су се најчешће жалили 
односи се на проблеме грађана због ерозија обале реке 
Оњег, затим на рад Секретаријата у вези предузимања 
мера заштите напуштених животиња и одржавања стам-
бених зграда које имају потписан уговор са ЈКП „Градско 
стамбено”.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове доста-
вио је одговоре на притужбе грађана и позвало се на закон-
ске прописе из одређене области.

Грађани су се жалили на изливање реке Оњег у Брај-
ковцу, ГО Лазаревац, и на штету коју грађани трпе због тога 
што нема изграђених водних објеката за заштиту од ерозија 
и бујица.

Секретаријат је доставио одговор и обавестио грађа-
не да је ГО Лазаревац поднела захтев за санацију корита 
крајем децембра 2012. године, али санација ове реке није 
ушла у Програм за одржавање водотока за 2013. годину, па 
ће се исти предложити за Програм у 2014. године, уз напо-
мену да је претходна санација реке Оњег и Црне реке урађе-
на 2011. године.

ЈВП „Београдводе” је у току 2016. године обавестило да 
је у току израда пројекта уређења реке Оњег и да ће се по 
прибављању финансијских средстава приступити уређењу 
реке Оњег и санацији насталих оштећења.

Све горе наведено је у току.
Жалбе грађана односиле су се и на спровођење мера 

заштите напуштених животиња (пси и мачке), а основала 
су се и удружења за заштиту ових животиња, која су се об-
ратила Секретаријату поводом овог проблема.

Секретаријат је доставио одговор у коме је навео мере 
које се предузимају у заштити напуштених животиња и са-
радња са организацијама цивилног друштва (ОЦД).

У одговору надлежни Секретаријат наводи сарадњу са 
ОЦД, тако што су се договарали са овим организацијама, 
како и на који начин да се ови проблеми реше и прихвата-
ли њихове предлоге, али је углавном Град Београд прово-
дио мере, а поједине организације ОЦД су имале различите 
идеје, па и ултимативне ставове у погледу њихове примене 
што није доприносило адекватном решавању наведеног 
проблема.

У већини случајева организације ОЦД имају добре 
идеје, али реализација истих не зависи само од Града Бео-
града, већ од надлежних институција Републике Србије, а 
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нарочито Министарства за пољопривреду и заштиту жи-
вотне средине, односно Управе за ветерину, што у великој 
мери спутава локалне самоуправе у адекватном деловању, 
а самим тим и у имплементирању многих конструктивних 
предлога од стране ОЦД. 

На жалбе неких организација ОЦД да немају сарадњу са 
Секретаријатом, одговорено је и документовано да наводи 
у жалби нису тачни, и да се на многе састанке представни-
ци ове организације нису долазили, тако да нису ни сарађи-
вали са надлежним службама, а на њихове писмене захтеве 
су уредно достављани одговори.

Секретаријат за социјалну заштиту
Грађани су се жалили на рад Секретаријата за социјалну 

заштиту, Градског центра за социјални рад – Одељења цен-
тара за социјани рад градских и приградских општина.

Жалбе су се односиле на остваривање права на једно-
кратну новчану помоћ, где су се грађани највише жалили да 
дуже чекају решење и исплату, неки да су износи мали и не 
покривају основне потребе, а мањи број грађана да помоћ 
добијају само једном годишње. 

Одговори Центра су достављани углавном у року и об-
разлагани чињеницама и законским прописима, и да се 
једнократна новчана помоћ може добити једном годишње 
и то на основу члана 61. Одлуке Града Београда о правима 
и услугама социјалне заштите. Уколико су решења грађани 
добили са малим закашњењима центри су се извинили и 
образложили зашто је до тога дошло, а углавном је разлог 
виша сила.

У предмету захтева за остваривање права на додатак за 
помоћ и негу другог лица , а у вези неге лица са посебним 
потребама, водио се првостепени и другостепени поступак, 
којим је захтев одбијен, па је поднета тужба Управном суду 
(У 5030/15) који је у марту 2016. године донео пресуду којом 
је поништио другостепено решење, а Секретаријат за со-
цијалну заштиту као другостепени орган, поништио првос-
тепено решење и поступак се вратио у Центар за социјални 
рад Чукарица.

У овом поступку није испоштован законски рок за до-
ношење новог решења, а након окончања управног спора.

Након притужбе Заштитнику грађана и предузетим ме-
рама од стране Заштитника грађана, донето је решење у сла-
ду са одлуком суда, а позитивно за подносиоца захтева. 

Притужбе грађана на рад Центра односиле су се и на ре-
шења којим је одбијен захтев за новчана давања – социјал-
ну помоћ, а из разлога што грађани не испуњавају услове 
прописане законом. У таквим случајевима вођен је управ-
ни поступак, проведена вештачења итд. и након окончања 
поступка, грађани су били незадовољни и подносили су и 
даље притужбе разним институцијама. 

Један број притужби односио се на права инвалида за 
добијање новчане социјалне помоћи, па су се обраћали цен-
трима. Захтеви су решавани различито од случаја до слу-
чаја, а у складу са позитивним законским прописима.

Инвалиди су тражили и признавање субвенције прили-
ком плаћања комуналних услуга, а обзиром да је ова област 
регулисана Одлуком о утврђивању категорија корисни-
ка који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 31/13, 75/13 и 27/14). 
Захтеви су решавани у складу са наведеном одлуком, али 
грађани сматрају да су ранијом одлуком имали већа права 
и траже да се категорије инвалида прошире и проценат суб-
венције повећа.

Грађани су се жалили и у случајевима када немају 
где да живе, без адресе су, немају некретнина и траже 

од центра да се пријаве на адресу Центра за социјални 
рад и тако могу добити нову личну карту и здравствену 
књижицу. Овај поступак се води у сарадњи са МУП и на-
длежне ПС. По проведеном поступку увек закаже неко у 
низу и тако недостаје по неки документ, тако да центри 
теже прихватају да ове угрожене грађане пријаве на своју 
адресу, а најчешћи разлог је да ПС МУП није обавила 
свој део посла.

У вези рада Центара за социјалну рад, било је и при-
тужби које су се односиле на привремена старатељства у 
случајевима занемаривања малолетне деце, која су због 
тога смештана у хранитељске породице. Након тога ус-
ледиле су жалбе родитеља, бака итд. да су те хранитељс-
ке породице лоше, након чега је центар провео поступак 
провере наведених чињеница у жалби и стручни тим це-
нра је утврдио да наводи нису тачни. Иначе, службе цен-
тра редовно конролишу рад и услове у хранитељским по-
родицама.

Проблем грађанима стварају и особе које су психички 
поремећене, а о њима не води бригу ни Центар за социјал-
ни рад, а не примају их на адекватно лечење, а ни рођаци 
не воде бригу о њима. Наведене особе на разне начине мал-
третирају станаре зграде, а посебно прве комшије који су 
им врата до врата у згради, којима вербално прете, а често 
и физички. Центри покушавају да реше ове случајеве, али 
углавном су сметња рођаци који су незаинтересовани, а не 
покрећу поступак старатељства, а болница „Лаза Лазаре-
вић” се не упушта у детаљније здравствене анализе да би се 
приступило лечењу. 

Грађани су се јављали, углавном самохране мајке, које 
су разведене, а немају могућности да наплате алимента-
цију од бивших супруга, па се воде судски поступци, а 
ивршење пресуда је фактички немогуће, па траже од Цен-
тра новчану социјалну помоћ. Надлежне службе се тру-
де да помогну овим мајкама и упућују их како да заврше 
судске процесе и након тога остваре право на социјалну 
накнаду.

Притужбе грађана на рад служби центра односиле су се 
и на остваривање самосталног вршења родитељског пра-
ва. У тим поступцима центар је провео поступак у складу 
са законом, али углавном су родитељи своја партнерска 
неслагања гледали да реше кроз борбу за право на своји-
ну над дететом, не схватајући да су равноправни у вршењу 
родитељских дужности. Центар редовно спроводи рад са 
породицом у циљу да усмери родитеље да право остварују 
у договору оба родитеља, а у интересу деце, шаљу их у са-
ветовалишта како би лакше превазишли ситуацију након 
раскида заједнице живота и њиховог усмеравања ка потре-
бама детета.

Било је и притужби грађана који су на евиденцији Цен-
тра за социјални рад као примаоци социјалне помоћи и 
једном годишње примаоци једнократне социјалне помоћи, 
али су тражили и друге видове материјалне помоћи коју 
нису добили, јер у закону нема утемељења за оваква нов-
чана давања, а најчешће су тражили помоћ да плате кому-
налне услуге.

Грађани су поднели притужбу на Удружење за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама, где се пружају 
услуге дневног боравака одраслих особа са инвалидите-
том, младих са сметњама у развоју, социјално едуковане 
услуге и услуге саветовалишта, а све у неадекватним усло-
вима. Секретаријат за социјалну заштиту донео је решења, 
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провео ванредни инспекцијски надзор у оваквом Удру-
жењу и провео управни поступак над удружењем и нало-
жило истом подношење захтева за добијање лиценце за 
пружање услуге социјалне заштите код Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и забрану 
рада док се не добије лиценца и региструје Удружење за 
наведену делатност.

Секретаријат за социјалну заштиту закључивао је 
уговоре о коришћењу мобилних стамбених јединица са 
грађанима који су у стању неопходних социјалних потре-
ба и немају решено стамбено питање. Чланови домаћин-
ства имају иста права и обавезе као и потписник угово-
ра, а мобилну стамбену јединицу могу да користе само за 
становање. Секретаријат је имао право да обиђе насеља и 
провери да ли се стамбене јединице користе у складу са 
уговором. Било је случајева да у више контрола и излаза-
ка на терен, служба утврди да породице не станују у овим 
стамбеним јединицама, па су донете одлуке којима се 
раскидају наведени уговори. Тако је дошло до притужби 
грађана, које су биле неосноване, јер нису испоштовали 
одредбе уговора. 

У вези наведених уговора о коришћењу мобилних стам-
бених јединица, било је случајева где су корисници сами 
тражили раскид уговора због пресељења у други град, а на-
кон тога писали притужбе на рад Секретаријата за социјал-
ну заштиту, који је чињенично и документовано доставио 
одговор Заштитнику грађана.

Секретаријат за инспекцијске послове
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са притуж-

бама на рад Секретаријата за инспекцијске послове.
Притужбе грађана су се односиле на проблем започе-

те градње, када инвеститор престане са градњом и остави 
неред, запуштено градилиште, па се у ископима сакупља 
вода и ту буде легло инсеката, а посебно комараца, а под-
земне просторије служе за бацање отпада и разне друге 
активности грађана. Секретаријат је доставио одговор, по-
зивајући се на Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, број 24/11) којим је регулисана ова област, тако 
да је надлежна инспекција поступила у складу са одредбама 
наведеног закона.

Било је притужби грађана које су се односиле на про-
блем буке која долази од разних угоститељских објеката 
и ремети нормалан живот грађана. Бука је најјача увече и 
ноћу и траје негде и до два сата по поноћи. Грађани су оба-
вештавали комуналну инспекцију, која је излазила на терен, 
али грађани нису били задовољни, јер је проблем и даље ос-
тао исти. Обраћањем Заштитнику грађана, тражили су ре-
шење у смислу да се бука смањи и ограничи време музике у 
ресторанима и кафићима. 

Секретаријат је поступио по притужбама грађана, про-
вео поступак, тако што је инспектор заштите животне 
средине наложио да овлашћена стручна кућа достави из-
вештај о мерењу буке, да при максималном режиму рада 
музичких уређаја, меродавни нивои буке не прелазе гра-
ничне вредности у референтним становима, а у складу са 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања 
и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 
гласник РС”, број 75/10).

Инспектор је наложио мерење буке и на отвореном 
простору које је провела овлашћена стручна организација 
„Заштита на раду и заштита животне средине Београд” и 
кад је утврђено да при максималном раду музичких уређаја 

прелазе граничне вредности буке на отвореном простору, 
донета су решења о забрани употребе музичких уређаја у 
спорним локалима од 22 до 6 часова, док се не изврше мере 
заштите од буке.

Након горе наведених поступака надлежна инспекција 
је редовно проводила контролу ових правних субјеката.

Било је и притужби које су се односиле на рад угости-
тељских објеката који спремају храну и дим који се шири 
и улази у станове грађана, јер се ови угоститељски објекти 
налазе у склопу стамбених зграда. Грађани нису подносили 
пријаве надлежној инспекцији, па су саветовани да то учи-
не, и након обраћања Секретаријату, проблеми су решени 
и грађани нису више подносили притужбе Заштитнику 
грађана.

Грађани су се жалили да се роба без порекла продаје на 
улицама, а посебно у Улици кнеза Михаила. Секретаријат је 
одмах предузео мере и послао инспекторе на терен са нало-
гом за инспекцијску контролу, а у складу са Законом о трго-
вини. Устаноновљено је да су притужбе грађана основане, а 
према лицима која су продавала робу без дозволе и порекла 
предузете су законом предвиђене мере.

Заштитнику грађана обратио се грађанин који често 
путује авионом, па с тога и често борави на Аеродрому Бе-
оград. Указао је да има много таксиста без такси-дозволе 
„дивљаци” како их обично називају, који пред излазом че-
кају путнике, а да надлежна комунална полиција и остале 
службе ништа не предузимају. Сматра да је то срамота за 
наш град и да ствара лош имиџ о нама.

Секретаријат – Сектор за саобраћајни инспекцијски 
надзор је предузео мере, извршио контролу, коју иначе 
спроводи повремено, и покренути су прекршајни посту-
пци против ових лица. Што се тиче рада комуналних по-
лицајаца, упутили су грађане да све проблеме пријаве ко-
муналној полицији, ако сматрају да има неправилности у 
њиховом раду.

У овом случају грађанин је обавештен и од Секретари-
јата за саобраћај – Сектор за ауто-такси превоз, о начину 
и правилима рада такси превозника на Аеродрому „Нико-
ла Тесла” Београд и начину како грађани могу обавестити о 
неправилностима у раду.

Комунална полиција (Секретаријат за послове комунал-
не полиције)

Примедбе грађана односиле су се на проблеме са буком 
од гласне и живе музике коју стварају угоститељски објекат 
у оквиру Правног факултета у Београду, у Булевару Арсе-
нија Чарнојевића, као и у Улици Николе Груловића у Бео-
граду. 

Комунална полиција је поводом сваке притужбе изаш-
ла на лице места, утврдила чињенично стање и испитала 
притужбе грађана, а о свом поступању доставила извештаје 
Заштитнику грађана Града Београда. 

Проблеми су се односили и на буку која долази из стано-
ва, а која смета осталим комшијама, као и у случају извођења 
грађевинских радова приликом реновирања станова.

Комунална полиција је након што је утврдила чиње-
нично стање, подучила притужиоце да се обрате организа-
ционој јединици управе надлежној за послове комуналне 
испекције у складу са одредебама Одлуке о кућном реду у 
стамбеним зградама („Службени лист Града Београда”, бр. 
33/93, 4/94, 2/95....6/99, 11/05).

Низ притужби грађана односиле су се и на остављена 
обавештења о учињеном прекршају за непрописно паркира-
на возила или за возила паркирана на јавним површинама. 
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Комунална полиција се по наведеним притужбама 
изјаснила да су наведени прекршаји констатовани служ-
беном белешком са лица места, чији саставни део фото 
документација сачињена на лицу места, те се из приложе-
них доказа може утврдити да су притужиоци направили 
прекршај.

Проблеми су постојали и у случају где је констатован 
прекршај и издат прекршајни налог за возило које је ре-
гистровано на име правног лица, у којој је притужилац за-
послен. Комунална полиција се тим поводом изјаснила да је 
послала обавештење притужиоцу за достављање података 
за правно лице, како би извршили проверу у својој службе-
ној евиденцији. 

Заштитнику грађана обраћали су се и грађани, који су 
електронским путем пријављивали непрописно паркирање 
возила страних таблица на локацији Мали Калемегдан. На-
кон изласка на лице места, комунална полиција је утврдила 
да није уочено ниједно непрописно паркирано возило на 
јавној површини. 

Притужбе грађана односиле су се и на издате прекршај-
не налоге од стране комуналних полицајаца, те су исти, на-
кон обраћања комуналној полицији, упућени да реше про-
блем пред Прекршајним судом у Београду. 

Грађани су изражавали незадовољство због непосту-
пања Комуналне полиције у поступку нелегалне продаје 
у стамбеној згради у Улици Михаила Шолохова, као и на 
локацији улица Пазовачки пут, Војни пут, Гетеова и Ба-
чки иловник у Земуну. Комунална полиција је извршила 
контролу комуналног реда у складу са Законом о кому-
налној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), 
Одлуком о комуналној полицији („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 6/10) и Одлуком о комуналном реду 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 
92/14, 2/15, 11/15, 61/15) на поменутим локацијама, леги-
тимисала грађана који врше нелегалну продају и издала 
прекршајне налоге. 

Такси превозници су се такође обраћали Заштитни-
ку грађана Града Београда са притужбом због издавања 
прекршајних налога таксистима који су били паркирани 
на паркингу аеродрома „Никола Тесла” Београд. Комунал-
на полиција се изјаснила да је у свему поступала у складу 
са позитивноправним прописима, те да су таксисти били 
обавезни да уклоне кровну такси ознаку са возила и ук-
лони или прекрије таксиметар, у складу са чланом 8. Пра-
вилника о обављању такси превоза на аеродрому „Никола 
Тесла” Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14 
и 59/16). Предметни члан је средином 2016. године стављен 
ван снаге. 

Такође, таксисти су се жалили и на поступање кому-
налних полицајаца, приликом вршења редовне патролне 
делатности. Изјашњавајући се на притужбу комунални 
полицајци су навели да су затекли непрописно паркирано 
такси возило, на коловозу, односно ван такси стајалишта, 
те су у свему поступили у складу са позитивноправним 
прописима.

Комунална полиција је обавестила Заштитника грађа-
на Града Београда да ће, у складу са својим овлашћењима 
и убудуће вршити контролу поштовања прописа града и у 
случајевима када се стекну услови за то предузимати мере 
против лица која нарушавају комунални ред, како би се те 
појаве спречиле, а лица казнила у прописаном прекршај-
ном поступку. 

Проблеми које су грађани наводили односили су се 
и на поступање појединих комуналних полицајаца пре-

ма закупцима тезги на Видиковачкој пијаци, приликом 
вршења редовне контроле. Комунална полиција је спро-
вела поступак утврђивања чињеничног стања и прове-
ре информација ради предлагања мера које ће откло-
нити неправилности и последице евентуалних штетних 
радњи. 

По иницијативи Заштитника грађана 30. јуна 2016. 
године покренут је поступак ради утврђивања чињени-
ца и евентуалних повреда права грађана у догађајима на 
Видиковачкој пијаци у Београду 29.06.2016. године када 
је грађанин Владан Маринковић изненада преминуо у 
току поступања Комуналне полиције. На основу чла-
на 2, члана 16. став 1. и члана 23. Одлуке о Заштитнику 
грађана („Службени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 
– исправка, 41/10 и 29/15), Заштитник грађана је 1. јула 
2016. године у просторијама Комуналне полиције извр-
шио контролу, односно надзор над радом и поступањем 
комуналне полиције поводом наведеног догађаја од 29. 
јуна 2016. године. 

У складу са чланом 24. став 1. тачка 4. Одлуке о заштит-
нику грађана овај поступак је обустављен 5. јула 2016. годи-
не из разлога што је након покретања поступка Заштитника 
грађана покренут предистражни поступак од стране на-
длежног Јавног тужиоца. О обустављању поступка Заштит-
ник грађана истог дана је обавестио градоначелника града 
Београда, градског менаџера Града Београда, начелника Уп-
раве града Београда и начелника комуналне полиције града 
Београда. 

Јавна предузећа
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-

град ЈП
Један број притужби на поступање Дирекције за грађе-

винско земљиште и изградњу Београда ЈП односио се на 
динамику изградње линијских инфтаструктурних обје-
ката – улица предвиђених одговарајућим урбанистичким 
плановима. С тим у вези највећи број грађана имао је при-
медбе на динамику решавања имовинско-правних одно-
са, односно прибављања земљишта од грађана у поступку 
експропријације. Субјект притужбе у одговорима је ис-
тицао да се активности Дирекције утврђују годишњим 
програмом Дирекције који усваја Скупштина Града Бео-
града, а њихова реализација се предузима у складу са фи-
нансијским средствима и приоритетима које достављају 
градске општине. На динамику утиче и брзина решавања 
имовинско-правних поступака који се воде пред одгова-
рајућим одељењима управе надлежне градске општине, а 
од чега директно зависи тренутак исплате накнаде за екс-
проприсану непокретност. Ове притужбе односиле су се 
на динамику решавања имовинско-правних односа ради 
реализације Плана детаљне регулације подручја уз Улицу 
војводе Степе, 2. фаза, и изградње саобраћајнице у индус-
тријској зони у Обреновцу. 

Грађани Батајнице имали су примедбе у вези динамике 
изградње недостајуће инфраструктуре, конкретно фекалне 
канализације, те су обавештени да је План детаљне регула-
ције за изградњу исте усвојен 2016. године, те предстоји ре-
ализација истог. 

Група грађана Плитвичке улице на Бањици захтевала је 
да им се омогући прикључење на линију фекалног колек-
тора „Јелезовац” 2. деоница чији је инвеститор Дирекција. 
Обавештени су да се радови изводе на основу грађевинске 
дозволе, техничке документације, услова и стандарда јав-
них предузећа који не предвиђају кућне прикључке, те је 
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потребно да се обрате ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” ради сагледавања могућности евентуалног прикљу-
чења. 

Грађани Улице вождовачки кружни пут у Београду, у 
току поступка упознати су са током реализације Плана 
детаљне регулације за саобраћајни потез од Ул. борске до 
петље „Ласта” и са тим у вези обавештени о предстојећем 
поступку експропријације пред надлежним одељењем Уп-
раве Градске општине Вождовац у коме ће се утврдити ста-
тус њихових објеката. 

У току изградње Кумодрашког кишног колектора дошло 
је до спорне ситуације у вези утврђивања фактичког стања 
да ли је приликом градње дошло до заузећа кат. парцеле 
подносиоца притужбе. Како се обе стране нису могле са-
гласити на основу ситуационог приказа и синхрон плана на 
копији плана, подносилац притужбе је упућен да своја пра-
ва евентуално може заштитити у поступку пред надлежним 
судом. 

ЈКП „Београдски водовод и канализација”
Грађани су подносили притужбе и жалили се на рад 

овог предузећа, пре свега, у вези са начином обрачуна 
испоручених комуналних услуга овог предузећа. Највећи 
број притужби односио се на случајеве када се са једног 
водомера напаја више потрошача, а утврди се да постоји 
разлика између потрошње очитане на том водомеру и 
збира потрошње очитаним на индивидуалним водомери-
ма корисника, у ком случају БВК издаје две фактуре, јед-
ну према потрошњи на индивидуалном водомеру и другу 
фактуру за „растур воде” (разлика између количине воде 
утврђене очитавањем водомера у водоводном прикључ-
ку и збира количина појединачних водомера. Чланом 59. 
Одлуке комунално предузеће има право на наплату нак-
наде за испоручену воду од лица која су на градски водо-
вод прикључена противно одредбама ове одлуке (неовла-
шћена потрошња воде). Ова лица су према ставу 3. члана 
59. дужна да плате и разлику између потрошње очитане 
на том водомеру у водоводном прикључку и збира пот-
рошње утврђене очитавањем појединачних водомера 
корисника (растур воде). Чланом 32. одлуке на плаћање 
„растура воде” обавезана су и лица која су „легални” ко-
рисници индивидуалних водомера. 

ЈКП „Београдски водовод и канализација” доставило је 
одговоре на притужбе грађана и позвало се на одредбе Од-
луке о пречишћавању и дистрибуцији воде, члан 7. став 1, 
чл. 32, 51. и 59. наводећи да су поступили у складу са овим 
прописом.

Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде пропи-
сано је поступање везано за овај проблем, али грађани су 
незадовољни оваквим решењем и траже измену Одлуке о 
пречишћавању и дистрибуцији воде, како би се проблем 
решио, али не на штету грађана који имају регуларне водо-
мере и плаћају редовно своје рачуне.

Жалбе грађана односиле су се и на могућност, посту-
пак и цену уградње индивидуалних водомера у зградама 
и двориштима са више станова, где се утрошак воде мери 
преко једног заједничког водомера на водоводном при-
кључку. Надлежно јавно предузеће је одговорило и поз-
вало се на члан 30. Одлуке о пречишћавању и дистрибу-
цији воде и одредбе Правилника о техничким условима 
и поступку за уградњу индивидуалних водомера („Служ-
бени лист Града Београда”, број 8/11),а на основу цитира-
них прописа потребно је испунити низ одређених услова 
и поднети захтев за уградњу индивидуалног водомера уз 

подношење одговарајуће техничке документације. Одређе-
ни број корисника комуналних услуга који се са оваквим 
захтевима обратио заштитнику није у могућности да све 
услове испуни и финансијски обезбеди спровођење про-
писане процедуре.

Проблем који се често наводи у жалбама грађана је ле-
гализовање водоводне мреже коју су грађани сами спро-
вели, па се јављају проблеми у ситуацијама када грађни 
могу да плате прикључак, али им мрежа неће бити одржа-
вана нити кварови на тој мрежи санирани, а све из разло-
га што је у питању неусловна мрежа која је изграђена без 
сагласности и одговарајуће пројектне документације, од-
носно са документацијом која није у складу са техничким 
нормативима и стандардима, те да и није извршен пријем 
мреже од стране овог предузећа (што је дефинисано ва-
жећим прописима као неовлашћено коришћење), а одр-
жавање мреже у исправном стању је обавеза самих ко-
рисника воде.

Овакви одговори надлежног предузећа заснивају се 
на члану 10. и члану 59. став 3. Одлуке о пречишћавању и 
дистрибуцији воде, члан 135, 145. и 199. Закона опланирању 
и изградњи и члан 11. Закона о јавној својини, којим град-
ска водоводна мрежа изграђена средствима грађана постаје 
јавна својина.

Мањи број притужби на поступање овог предузећа 
односио се на проблем функционисања канализационе 
мреже. У конкретним случајевима долазило је до пу-
цања, загушења или системски лошег функционисања 
дела канализационе мреже. У свим предметима приба-
вљено је писмено изјашњење субјекта контроле. У поје-
диним ситуацијама проблем је отклањан чишћењем мре-
же или заменом цеви. У неколико случајева предузеће 
је вршило контролу мреже, достављало графички при-
каз мреже уз образложење да у складу са Одлуком о од-
вођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода 
на територији града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 6/10, 29/14 и 29/15) ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” није дужно да се стара о унутрашњим 
инсталацијама канализације, већ је то дужан корисник 
услуга. 

ЈКП „Инфостан технологије”
Заштитник грађана је примио значајан број притужби 

које се односе на поступање ЈКП „Инфостан технологије” 
Београд, које у складу са Одлуком о начину плаћања ко-
муналних услуга („Службени лист Града Београда”, бр. 
18/95 – пречишћен текст, 20/95, 21/99 и 2/00) врши нап-
лату комуналних производа и услуга на територији града 
Београда.

Један број притужби односи се на поступање ЈКП 
„Инфостан технологије” поводом механизма и начина 
одређивања корисника и промене корисника комуналних 
услуга а што је дефинисано чл. 2. и 19. Одлуке о начину 
плаћања комуналних услуга („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 18/95 – пречишћен текст, 20/95, 21/99 и 2/00). 
Одредбе члана 19. одлуке дефинишу да је корисник ду-
жан да у року од осам дана пријави почетак коришћења 
комуналних услуга, као и да је корисник који намерава 
да престане да користи одређени простор дужан да бла-
говремено писаним путем обавести предузеће о дану 
када ће престати са коришћењем. У пракси се дешава да 
ни стари ни нови корисник не поступе на начин како то 
одлука предвиђа, односно не пријаве почетак и преста-
нак коришћења, или да између датума пријаве и одјаве 
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постоји одређени вакуум, односно период за који се не 
може утврдити које лице је простор користило. У овим 
случајевима ЈКП „Инфостан техологије” издаје рачуне на 
лице које се у евиденцији води као корисник иако фак-
тички простор не користи, па му се услуге и не испору-
чују. У нашој пракси забележени су конкретни случајеви 
да је лице, на пример, сметањем поседа лишено права 
да користи непокретност за коју му се фактуришу услу-
ге, или је, на пример, непокретност услед дејства више 
силе или непогоде (пожар, поплава и слично) доведена 
у стање да дуже време није погодна за коришћење. При-
државајући се наведене Одлуке ЈКП „Инфостан техно-
логије” је покренуо већи број извршних поступака про-
тив лица која су у смислу одлуке корисници комуналних 
услуга, а да фактички дуже време не живе у простору за 
чије коришћење се услуге фактуришу, односно да су пре-
дметни простор отуђили у ранијем периоду. Из наведе-
них разлога, као овлашћени предлагач иницијативе за из-
мену и допуну прописа и општих аката града, Заштитник 
грађана је код надлежне организационе јединице Градске 
управе Града Београда покренуо иницијативу за измене 
и допуне чл. 2. и 19. Одлуке о начину плаћања комунал-
них услуга („Службени лист Града Београда”, бр. 18/95 – 
пречишћен текст, 20/95, 21/99 и 2/00). Према мишљењу 
Заштитника грађана изменом поменуте Одлуке поред 
обавезе грађана, потребно је предвидети активност ЈКП 
„Инфостан технологије” како приликом утврђивања ко-
рисника непокретности, односно услуга (члан 2. одлуке), 
тако и приликом пријаве и одјаве корисника услуга (члан 
19. одлуке). 

Неколико притужби односило се на начин и механи-
зам утврђивања броја чланова домаћинства према којем 
се врши утврђивање висине обавезе за одређене комунал-
не услуге чије се плаћање врши преко обједињене наплате. 
У наведеним предметима подносиоцима је објашњено да 
се евидентирање и промена броја чланова домаћинства, 
односно корисника комуналних услуга не врши аутомат-
ски, нити ту контролу врши ЈКП „Инфостан технологије”. 
У складу са Одлуком о начину плаћања комуналних ус-
луга („Службени лист Града Београда”, бр. 18/95 – пре-
чишћен текст, 20/95, 21/99 и 2/00) члан 7. став 3. Одлуку 
о начину обрачуна, односно расподеле накнаде за воду и 
употребљену воду на поједине кориснике у згради орган 
управљања зградом (Скупштина станара) доставља преду-
зећу за обједињену наплату најкасније до краја месеца за 
наредни месец. 

Грађани су се жалили и на рад „call centra” ЈКП „Ин-
фостан технологије”, односно на предуго чекање или не-
могућност да телефонским путем добију потребне инфор-
мације. Предузеће је одговорило да у периоду од 1. до 15. 
у месецу по правилу имају преко 3.000 позива дневно, те 
иако сваки од телефонских бројева има више линија ипак 
долази до преоптерећења. Такође су нас обавестили да је у 
току спровођење активности како би се овај проблем от-
клонио и на тај начин повећало задовољство корисника 
њихових услуга. 

У одређеном броју случајева услед административ-
не грешке ЈКП „Инфостан технологије” рекламације ко-
рисника услуга које су уважене, те је задужење на рачуну 
смањено нису књиговодствено евидентиране, те је дошло 
до покретања извршног поступка. У овим случајевима, уз 
посредовање Заштитника грађана, предлози за извршење 
су повлачени, те је на овај начин спречена или обустављена 
принудна наплата. 

ЈКП „Паркинг сервис”
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана због недос-

татка паркинг места у својој улици и околним улицама, јер 
грађани имају исти проблем.

У притужби се наводи да се постојећа паркинг места 
резервишу за запослене у околним фирмама и установама, 
тако да грађани који станују у тој улици не могу да парки-
рају своје возило, па је сваким даном све мање паркинг мес-
та за оне који у тој улици станују.

ЈКП „Паркинг сервис” је доставило одговор у коме је на-
вело законске прописе везане за своју делатност и упутило 
грађане да се обрате надлежном Секретаријату за саобраћај 
који је надлежан за целокупно функционисање и режим 
саобраћаја на јавним саобраћајним површинама у граду, 
а доноси и решења о резервацији паркинг места за возила 
одређеног корисника.

Заштитник грађана тражио је изјашњење Секретаријата 
за саобраћај, који се изјаснио да је упознат са овом врстом 
проблема грађана и обавестио да је у току спровођење јав-
не набавке за извођење студије „Анализа ефеката увођења 
зонског система паркирања у централном делу Београда са 
предлогом мера за унапређење система” и да ће овим бити 
обухваћена анализа броја резервисаних паркинг места и 
бити предузете одговарајуће мере.

Грађанин је поднео притужбу на издавање повлашћене 
паркинг карте за возило станара зонског система парки-
рања. Проблем је био што је по овлашћењу користио во-
зило свог члана породице који већ дуже време борави у 
иностранству, а повлашћена карта је на његово име. Када 
је дошло до обнављања повлашћене паркинг карте, исте-
кла је лична карта, а власник је у иностранству, тражено 
је да ово предузеће поступи на основу овлашћења које 
овај грађанин поседује и на основу кога може да управља, 
региструје и отуђи возило. 

ЈКП „Паркинг сервис” је доставио одговор у коме је об-
разложио насталу ситуацију, нове законске прописе, про-
дужио важење карте за паркирање и тиме дао месец дана 
времена овом грађанину да неважећи документ (ЛК), а који 
је неопходан за издавање ППК, регулише у догледно време 
како би остварио право на куповину и коришћење ППК у 
наредном периоду. 

У вези ППК била је и притужба која се односи на про-
блем када је претплата истекла, а служба предузећа није 
обавестила СМС поруком корисника.

Одговор ЈКП „Паркинг сервис” је благовремено доста-
вљен, а у истом су наведене све врсте карата које се издају 
грађанима и правним лицима, права и обавезе, са којима су 
упознати корисници ППК приликом заснивања претпла-
тничког односа. Предузеће није у обавези слања оваквог 
СМС, а исто није предвиђено ни Одлуком о јавним парки-
ралиштима.

Грађани су подносили пријаве да су добили опомене 
за плаћање дневне паркинг карте, а да су возило отуђили. 
Неки од грађана имали су да плате високе износе са кама-
том, јер нису платили по добијању опомене, тако да су по-
нете тужбе и дошло је до поступка извршења.

Одговор надлежног предузећа био је у складу са пози-
тивним законским прописима, тако што лице које отуђи 
возило треба да зна да је код преноса права власништва 
возила на друго лице, осим купопродајног уговора, по-
требно да се изврши административни пренос возила у 
складу са Правилником о регистрацији моторних и пут-
ничких возила („Службени гласник РС”, бр. 69/10...65/15). 
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Обавеза сваког власника возила је да пријави сваку про-
мену података о возилу, а по прописаној процедури наве-
деног правилника, а што се уписује у саобраћајну дозволу. 
Ова област регулисана је чланом 274. став 2 Закона о без-
бедности саобраћаја на путевима, тако што је прописано 
да је власник односно корисник возила дужан да у року од 
15 дана пријави промену било ког податка који се уписује 
у саобраћајну дозволу.

Грађани који имају наведени проблем, нису извршили 
административне промене података о возилу, и даље се у 
МУП-а воде као власници возила, па су у обавези да плате 
надокнаду за паркирање, али имају право регресног захтева 
прама лицу коме су продали возила.

Грађанин је поднео притужбу због плаћања надокнаде за 
дневне паркинг карте, а власник је фирме која обавља делат-
ност изнајмљивања, односно рентирања моторних возила.

Проблем настаје када лице изнајми возило од фирме за 
рентирање моторних возила, користи паркинг место, а не 
плати надокнаду, тако да наведена фирма има обавезу да по 
опомени исту исплати.

Служба овог предузећа доставила је одговор и обавес-
тила да је фирмама за рентирање моторних возила омогуће-
но да електронским путем добију информацију о налозима 
за плаћање дневних паркинг карата. Исто тако могу добити 
обавештење и телефонски.

Секретаријат за саобраћај је у вези наведеног про-
блема доставио одговор у коме је наведено да је све ре-
гулисано Одлуком о јавним паркиралиштима („Службени 
лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 
42/11, 30/14, 34/14, 89/14 и 96/16) и да је корисник пар-
киралишта возач или власник возила, па ако возач није 
идентификован, доспела потраживања по основу издатих 
налога дужан је да плати власник возила, у овом случају 
то је фирма која обавља делатност рентирања моторних 
возила.

Ова фирма за рентирање тражила је промену одлуке, јер 
сматра да поседује све податке о кориснику возила, па кад 
се налог односи на ове фирме треба их контактирати и тиме 
би се налог могао усмерити према лицу – кориснику ренти-
раног возила, или кад власник сазна за обавезу електрон-
ским путем или телефонски, да се налог измени.

У одговору ЈКП „Паркинг сервис” јасно је наведено 
да ове фирме имају могућност да се обрате сваки дан на 
дневном нивоу што значи да предузму мере према својим 
клијентима.

Грађани су се жалили да су им возила уклањана са пар-
киралишта, где су уредно паркирали возило.

ЈКП „Паркинг сервис” је доставио одговоре за сваки 
појединачни случај у коме наводи да су ови грађани парки-
рали возило на место за резервисане кориснике, које је обе-
лежено одговарајућом сигнализацијом. 

Служба овог предузећа поступа након налога саобраћај-
не полиције која врши надзор над применом прописа у 
складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима или по налогу Комуналне инспекције која врши 
надзор на основу Одлуке о јавним паркиралиштима и врши 
надзор над применом ове одлуке.

Грађани су подносили притужбе на поступање овог пре-
дузећа у случају паркирања у Зонама које су градском одлу-
ком одређене, а до проблема је дошло у случајевима када је 
возило остало пакирано и после протока времена одређе-
ног у зони где је паркирано возило. Након протока времен-
ске зоне, плаћа се дневна карта, што је у складу са одредба-
ма Одлуке о јавним паркиралиштима.

У својим одговорима ЈКП „Паркинг сервис” је детаљно 
навео све одредбе наведене Одлуке, тако да је ово предузеће 
поступало у складу са позитивно правним прописима.

ЈП „Градско стамбено“
Грађанин се обратио притужбом због обавезе плаћања 

поправке крова у згради у којој станује и власник је стана, 
а исто плаћа преко рачуна за плаћање комуналних услуга 
које му доставља ЈКП „Инфостан – Технологије”.

С обзиром да стамбена зграда има потписан уго-
вор са и ЈП „Градско стамбено” прибављен је извештај о 
предмету притужбе од наведеног предузећа, које је доста-
вило комплетну документацију (Уговор са Скупштином 
станара зграде, Одлуку ове скупштине на основу које је 
уговор закључен, Понуду за извођење грађевинско-за-
натских радова, Одлуку о прихватњу предметне понуде 
и Уговор потписан са председником Скупштине станара 
зграде). Утврђено је да је поступак спроведен у складу са 
чланом 20. Закона о одржавању стамбених зграда, а при-
тужилац, уколико није задовољан и сматра да му је Одлу-
ком Скупштине станара зграде повређено неко право или 
правни интерес, може покренути поступак пред надлеж-
ним судом.

Грађанин који станује у стамбеној згради у Београду, 
насеље Жарково, поднео је притужбу на рад ЈП „Градско 
стамбено”, које је ангажовало предузеће „Растошница” за 
поправку водоводних инсталација у згради.

ЈП „Градско стамбено” доставило је одговор у коме је 
објашњено до којих проблема је дошло након извођења ра-
дова. Извршена је провера водоводних и канализационих 
инсталација и притисак воде је био задовољавајући, осим 
у неким становима. Утврђено је да су у питању батерије у 
становима које нису чишћене и загушивао се каменац. У 
два стана је стручна служба очистила каменац и све је било 
у реду. Станари зграде су обавештени да редовно чисте 
„перлаторе” на батеријама, да не би дошло до загушења, а 
то је и иначе обавеза станара зграде.

Грађанин се жалио на рад ЈП „Градско стамбено” које је 
изводило радове на канализационој мрежи једне стамбе-
не зграде и сређивањем заједничког шахта. У притужби је 
наведено да се радови обављају споро, да је двориште при-
тужиоца прокопано и већ дуже време му омета нормалан 
живот.

Притужба је ургентно послата наведеном предузећу и 
након два дана радови су завршени, а грађанин се није на-
кон тога жалио.

Грађанин који је председник скупштине станара зграде 
поднео је притужбу на рад ЈП „Градско стамбено” а у вези 
извођења грађевинско-занатских радова на замени кровног 
покривача. Притужба се односила на спецификацију изве-
дених радова и цене.

У одговору наведеног предузећа наведено је да се специ-
фикација радова даје на основу техничке документације, а 
по завршеку радова се наплаћује и улази стварна квадрату-
ра радова, што је и документовано. 

Притужиоцу је омогућено да изврши увид у комплетну 
документацију у просторијама овог предузећа.

Грађанин се жалио на висину рате за ремонт лифта у у 
стамбеној згради. ЈП „Градско стамбено” доставило је одго-
вор у коме је навело да је поступљено у складу са одредба-
ма члана 11, 15, члана 24, став 1, и члана 25, Закона о одр-
жавању стамбених зграда, Уговора који је стамбена зграда 
закључила са предузећем, Понуде и Одлуке Скупштине 
стамбене зграде о прихватању понуде. Рате за обављени ре-
монт лифта, плаћају се преко уплатнице ЈКП „Инфостан – 
Технологије”.
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Било је неколико притужби грађана на рад ЈП „Градско 
стамбено”, а у вези замене улазних врата стамбене зграде, 
а грађани су се жалили на рокове, да ово предузеће споро 
ради и да су очекивали да ће се посупак и извођење радова 
обавити у краћем року.

Предузеће је послало извињење свим грађанима са об-
разложењем да имају велики број захтева за замену улаз-
них врата и да ће посао након овога, обавити у што краћем 
року.

Након овог обавештења није било притужби грађана.
Притужбе грађана који станују у стамбеним зградама, 

а имају потписане Уговоре о текућем одржавању зграде и 
њених заједничких просторија са ЈП „Градско стамбено”, 
односиле су се на разне врсте техничких радова на одр-
жавању зграде, где је предузеће поступало у складу са 
Законом о одржавању стамбених зграда и уговором, али 
Скупштине стамбених зграда нису одговарале на понуде 
и нису доносиле одлуке, па радови нису изведени, осим у 
случајевима где предузеће поступа и изводи радове ради 
безбедности станара зграде, а у складу са Законом о одр-
жавању стамбених зграда и предметним уговором.

ЈП „Сава центар” Београд
У вези поступања овог јавног предузећа Заштитник 

грађана водио је поступке по притужби у вези утврђи-
вања висине накнаде запосленима за чијим је радом прес-
тала потреба. У поступцима је прибављено изјашњење ЈП 
„Сава центар” Београд, а даљем поступању није било места 
у складу са чланом 17. Одлуке о заштитнику грађана, обзи-
ром да је утврђено да подносиоци притужби нису исцрпели 
расположива средства ради заштите својих права у одгова-
рајућем поступку.

ЈП „Ада Циганлија” Београд
У вези са поступањем наведеног јавног предузећа 

Заштитник грађана примио је једну притужбу грађа-
на. Притужба се односи на наплату паркинга у оквиру 
комплекса „Ада Циганлија” и са тим у вези могућности 
издавања пропуснице, односно права на повлашћено 
паркирање. У одговору субјекта контроле са којим је 
подносилац притужбе упознат, наведено је да ЈП „Ада 
Циганлија” услуге паркирања врши и наплаћује у скла-
ду са закључком градоначелника града Београда број 38-
2691/12-Г, од 24. маја 2012. године, а да су услови парки-
рања и износи накнаде утврђени ценовником овог јавног 
предузећа.

Градске општине
Градске општине Врачар и Вождовац
Наведене општине имају постављеног Заштитника 

грађана за територију своје општине.
Све притужбе грађана које су се односиле на проблеме 

из надлежности ових градских општина, благовремено су 
прослеђене надлежном Заштитнику грађана, а подносиоци 
притужби су писмено обавештени.

Заштитници грађана градских општина Врачар и 
Вождовац су достављали све притужбе грађана које су у на-
шој надлежности.

Градска општина Гроцка
Грађани градске општине Гроцка поднели су притуж-

бу на уређење и одвожење смећа у насељу Винча, јер смеће 
није редовно по плану одвожено, а било је ситација да и по 
месец дана не дођу по смеће. Исто тако, понашање радника 
је неодговорно јер су ломили ручке и поклопце.

Начелник управе ове општине доставио је одговор у 
коме наводи да је општина ангажовала предузеће „Еко-

Гроцка” д.о.о., чија је делатност сакупљање, транспорт и 
одлагање комуналног отпада и производња и дистрибуција 
топлотне енергије, а са територије ове општине, да одвози 
смеће. Постојали су неки технички проблеми овог преду-
зећа, па су исти проузроковали неблаговремено и неефи-
касно одвожење смећа из насеља која припадају територији 
градске општине Гроцка.

Поводом насталог проблема ангажована је општинска 
инспекција која је обишла сва насеља, предузела мере, те 
су отклоњени наведени технички недостаци и остало, тако 
да су се проблеми у већој мери решили, те нема притужби 
грађана, а на територији ове општине редовно се одвози 
смеће и успостављен је комунални ред.

Грађани градске општине Гроцка, обраћали су се више 
пута надлежним службама ове општине и Дирекцији за 
изградњу Грдске општине Гроцка, због проблема са проточ-
ним каналима који су запушени, па нема довољног прото-
ка воде, што је довело до плављења 100 hа пољопривредног 
земљишта и нанело огромну штету грађанима. Притужба 
због непоступања надлежних који су били у обавези да ре-
довно чисте ове канале, достављена је Заштитнику грађана, 
који је тражио хитно поступање општине и ЈП Дирекција за 
изградњу општине Гроцка, како би се санирало постојеће и 
спречило да у наредном периоду дође до поплаве, а грађани 
трпе штету.

Дирекција је обавестила да је Програмом пословања за 
2016. годину обухватила активности на уређењу водотоко-
ва другог реда и уређење канала. Стручна служба је одре-
дила приоритете и међу њима су и канали који су предмет 
притужбе грађана, тако да ће све бити санирано и канали 
уређени.

Градска општина Звездара
Било је више притужби грађана на територији ГО Звез-

дара које су се тицале бесправне градње грађана, тако да су 
инспекцијске службе ове општине провеле поступак про-
тив бесправних градитеља и провеле извршни поступак у 
складу са законом, а о свему су обавештени грађани који су 
поднели притужбе. 

Грађанин се жалио на понашање власника стана који је 
изнад стана притужиоца, а притужба се односила на др-
жање пса у стану и истресање свакодневно тепиха па пра-
шина и отпад улази у стан притужиоца.

Комунални инспектор је изласком на терен утврдио 
да станар стана изнад нема пса, јер је угинуо, а нико није 
истресао тепихе из тог стана, а власница је показала да и 
нема шта да истреса са терасе. Поступак је зкључком обус-
тавњен, притужилац обавештен и више није било при-
тужби.

Градска општина Земун 
Заштитник грађана поступао је и по притужбама грађа-

на на рад Градске општине Земун. 
Притужбе грађана су се углавном односиле на бесправну 

градњу, при чему је грађевинска инспекција Одељења за ин-
спекцијске послове Градске општине Земун, одмах по при-
мљеној притужби изашла на лице места, утврдила чињенич-
но стање и донела решење којим је затворено градилиште, 
односно забрањени даљи радови на објекту. 

Проблеми су постојали и у случају где су инвеститори, 
и поред Решења о затварању градилишта издатог од стра-
не Грађевинске инспекције Градске општине Земун наста-
вили извођење радова на адаптацији пословног простора. 
Инвеститору је наложено да врати изведене радове у прво-
битно стање, а Грађевинска инспекција је уврстила пред-
мет у План за уклањање бесправно изграђених објеката. 
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Грађани су се обраћали Заштитнику грађана и ради ур-
гирања у Градској општини Земун – Одељењу за имовин-
ско-правне и стамбене послове да им изда уверење које им 
је потребно због поступка који се води пред Секретарија-
том за послове легализације објеката. Након обраћања Заш-
титника грађана Градској општини Земун тражено Уверење 
је достављено. 

Проблеми са којим су се грађани Градске општине Зе-
мун сусретали били су везани и за буку која долази од 
комшије који се бави машинским занатом, а којом је уз-
немиравао станаре Банијске улице. Комунална инспекција 
Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун 
је изашла на лице места и записнички констатовала да у 
тренутку инспекцијске контроле у стамбеној згради влада 
мир и да никаква бука не ремети остале станаре стамбене 
зграде. 

Притужбе грађана односиле су се и на недозвољену 
уличну продају око пијаце половне робе у Шајкашкој улици 
у Земуну. Поступајући по притужби, Градска општина Зе-
мун – Одељење за инспекцијске послове – Комунална ин-
спекција су навели да свакодневно врше инспекцијску кон-
тролу, и по пријавама грађана и по службеној дужности, и 
раде на сузбијању недозвољене уличне продаје у свим ули-
цама у Земуну, па тако и у улицама око наведене пијаце. Те-
ренски надзор Комунална инспекција је вршила у периоду 
од 06.00 h до 14.00 h, а против лица која су затечена у не-
дозвољеној уличној продаји предузете су у све мере пред-
виђене важећим прописима, те је издато преко 30 захтева за 
покретање прекршајног поступка за лица која су ухваћена у 
прекршају. 

Градска општина Лазаревац
Грађанин градске општине Лазаревац поднео је притуж-

бу за држање домаћих животиња, а које су у власништву 
његовог комшије, па фекалије од животиња угрожавају 
воду за пиће, а непријатни мириси улазе у кућу, тако да уг-
рожавају његов живот и здравље.

Грађанин се обраћао општинској инспекцији, али нису 
предузете мере од стране инспекције, да би се отклониле 
последице. На захтев Заштитника грађана, комунална ин-
спекција је доставила одговор и документовала поступање 
надлежног органа. Комунални инспектор је донео решење 
којим је држаоцу домаћих животиња наложено да поступи 
по одредбама Одлуке о држању домаћих животиња и кућ-
них љубимаца на територији града Београда, тако што ће 
животиње држати најмање 10 m од стамбеног објекта овог 
грађанина.

У поступку контроле комунални инспектор је утврдио 
да је извршеник поступио по налогу из предметног ре-
шења.

Грађанин који живи у Лазаревцу поднео је притужбу на 
рад ЈПКП „Лазаревац” јер је био приморан да плати при-
кључак за воду и инсталира нови водомер у локалу који је 
у склопу куће у којој живи. Добијао је рачуне за комуналне 
услуге по цени коју плаћају предузећа, пословни простори 
итд. Навео је да је делатност одјављена у АПР-у и већ три 
године не ради и не бави се том делатношћу.

У одговору наведеног предузећа, врло детаљно је обја-
шњен предмет притужбе, тако што је контрлом на терену 
утврђено да је локал нелегално прикључен на водоводну 
и канализациону мрежу и да се у локалу обавља делат-
ност која је у АПР-у још пре три године одјављена. Пре-
дузете су мере у складу са позитивно-законским пропи-
сима, тако није било основа за притужбу овог грађанина.

Градска општина Нови Београд
Заштитнику грађана обраћали су се представници већег 

броја невладиних организација Новог Београда, износећи 
примедбе на ранг листу о додели финансијских средста-
ва на конкурсу Градске општине Нови Београд. Изјашња-
вајући се на примедбе, Управа Градске општине Нови Бео-
град је навела да су током 2016. године спроведена четири 
конкурса у којима је финансиран 41 пројекат из различитих 
области: културе, социјалног рада, здравствене заштите, ху-
манитарног рада, спорта, безбедности у саобраћају... итд.. 
Сви учесници, који нису били задовољни избором пројекта 
на конкурсима, имали су могућност да по завршетку истих 
уложе приговор председнику градске општине Нови Бео-
град, преко Комисије. 

Запослени у Градској општини Нови Београд ставио 
је примедбе, јер не користи градски превоз, те је преко 
шефа благајне поднео захтев за рефундацију трошкова 
превоза. Начелник управе Градске општине Нови Београд 
се изјаснио да је Одлуком о накнади трошкова превоза за 
долазак и одлазак са рада прописано да запослени и фун-
ционери имају право на месечну претплатну карту за до-
лазак и одлазак са рада за релације где је јавни превозник 
омогућио куповину месечне претплатне карте, те стога не 
постоји правни основ за рефундацију трошкова превоза 
запосленом. 

Притужбе грађана односиле су се и на повређивање де-
тета у Скејт парку на Новом Београду. Градска управа Града 
Београда се изјаснила да је иста извршила опремање поли-
гона Скејт-парка, а да је гаранција на справе, додатну опре-
му и возну подлогу истекла, те да општина годинама сноси-
ла трошкове 24-часовног обезбеђења Скејт-парка, које због 
ограничених средстава није више у могућности да финан-
сира. 

Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са притуж-
бом и због проблема бесправне градње на делу отвореног 
пасажа поред стамбене зграде у Булевару Арсенија Чар-
нојевића. Грађевински инспектор Градске општине Нови 
Београд је извршио увиђај на лицу места и утврдио да се 
изводе радови без грађевинске дозволе. Потом је донео 
решење о затварању градилишта, покренуо прекршајни 
поступак и списе предмета проследио одсеку за извршења 
Одељења за инспекцијске послове Градске општине Нови 
Београд. 

Грађани су се јављали Заштитнику грађана и са 
притужбама на рад Одсека комуналне инспекције – 
Одељења за инспекцијске послове Градске општине 
Нови Београд, које је донело Решење о уклањању кон-
зерватора за сладолед са ознаком „Фриком” са повр-
шине јавне намене – пешачке комуникације у Улици 
алексиначких рудара, али исто није спроведено. Одсек 
комуналне инспекције се изјаснио да је предмет про-
слеђен Одсеку за извршења Градске општине Нови Бео-
град, ради спровођења истог. 

Проблеми које су грађани имали односили су се и на 
рад Одсека грађевинске инспекције Одељења за инспекци-
јске послове Градске општине Нови Београд, због бесправ-
но изведених радове на кући у власништву притужиље у 
Улици Тошин бунар на Новом Београду. Након упућивања 
предметне притужбе од стране Заштитника грађана Одсе-
ку комуналне инспекције, иста се изјаснила да је спровела 
поступак, донела решење о рушењу, али да је предмет пре-
кинут због одлучивања у предмету противника притужиље 
који се води пред Секретаријатом за послове легализације 
објеката. 
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Притужбе на рад органа Градске општине Нови Београд 
односиле су се и на неуредну доставу писмена. Након дос-
тављених доказа од стране органа општине Нови Београд, 
Заштитник грађана је утврдио да су притужбе неосноване, 
а да је поступање субјекта контроле било у свему у складу 
са позитивно правним прописима. 

Заштитнику грађана су се обратили и грађани Удружења 
љубитеља филмске уметности и приказивања филма „Гам-
бино”, Удружења грађана љубитеља кубанских цигарета 
и други власници угоститељских објеката у YBC Булевар 
Михајла Пупина на Новом Београду са притужбом на рад 
Комуналне инспекције Градске општине Нови Београд, а 
због немогућности постављања башти на наведеној адре-
си. Поступајући по притужбама, Градска општина Нови 
Београд се изјаснила да корисници башти YBC Булевар 
Михајла Пупина на Новом Београду, нису поднели захтеве 
општини, нити су имали одобрење за постављање истих, 
због чега су покренути управни поступци и донета решења 
за уклањање башти у складу са одредбама Одлуке о поста-
вљању баште угоститељског објекта на територији града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 25/14, 
34/14 и 2/15). 

Градска општина Палилула 
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са при-

тужбом на рад Грађевинске инспекције – Одељења за ин-
спекцијске послове Градске општине Палилула због не-
предузетих радњи у поступку уклањања радова на адреси 
Панчевачки пут у Београду. Поступајући по притужби, 
Грађевинска инспекција се изјаснила да је вођено више 
управних поступака, покренутих по службеној дужности, 
које су таксативно навели у свом одговору и истакли да се 
исти налазе по жалби у другостепеном органу Секретари-
јату за имовинске и правне послове Градске управе Града 
Београда. 

Проблеми су постојали и у вези са изливањем канализа-
ције из нелегално саграђеног објекта у Улици Сутјеска у Бе-
ограду. Како се отпад из канализације изливао у двориште 
подносиоца притужбе, Заштитиник грађана Града Београда 
се обратио Градској општини Палулула – Одељењу за ин-
спекцијске послове – Одсеку комуналне инспекције, који су 
истакли да се у конкретном случају радило о угрожавању 
приватног поседа, подучили су притужиоца да је потребно 
да упути тужбу надлежном суду. 

Градска општина Раковица
Грађанин кији је председник Скупштине стамбене 

зграде се жалио на поступање Одељења за грађевинску и 
комуналну инспекцију Градске општине Раковица због 
спроведеног извршења. Председник Скупштине је уредио 
и опремио део ходника и степепеништа за састанке стана-
ра стамбене зграде, на што се жалио један од станара згра-
де чији је стан непосредно уз део степеништа и ходника 
где се састанци одржавају и то му ремети нормалан живот 
у стану.

Одељење за инспекцијске послове ГО Раквица изашло је 
на терен, донело решење и Закључак о извршењу, достави-
ло председнику Скупштине зграде и спровело извршење.

Незадовољан овим поступањем надлежног органа ГО Ра-
ковица, исти доставља више притужби на рад ове општине.

С обзиром да је поступљено у складу члана 2. став 3. и 
члана 7. ст. 1. и 3, Одлуке о кућном реду у стамбеним згра-
дама, којом је прописано да се о спровођењу кућног реда 
старају власници односно корисници станова и да зајед-
ничке просторије у згради (степениште, ходници, подрум, 

таван, перионица и сл.) служе за потребе свих станара и 
користе се у складу са њиховом наменом, а у заједничким 
просторијама забрањено је држати друге ствари осим оних 
које су нужне за наменско коришћење просторија, Градска 
општина Раковица и Одељење за грађевинску и комуналну 
инспекцију поступило је у складу са позитивно законским 
прописима.

Грађанин се жалио на рад Одељења за имовинске и 
стамбене послове ове општине, а притужба се односи-
ла на поступак исељења бесправно усељеног лица. Овај 
грађанин је живео са својим рођаком у стану који није 
био у власништву рођака, а кад је исти преминуо овај 
грађанин је наставио да живи у наведеном стану. С об-
зиром да није постојао правни основ за боравак у овом 
стану, проведен је управни поступак , по захтеву власни-
ка стана, и након окончања поступка, надлежно одељење 
општине спровело је извршење и притужилац је исељен 
из предметног стана.

Достављен је одговор начелника управе ГО Раковица, 
достављена комплетна документација управног поступка 
и одлуке управног суда, тако да је овај грађанин исељен у 
складу са одредбама Закона о становању, а поступак је 
вођен у складу са одредбама ЗУП-а. 

Грађани неколико улица у насељу Стари Кошутњак под-
нели су притужбу због канализационе мреже која је у вео-
ма лошем стању па долази до изливања фекалија дуж ових 
улица, што ремети нормалан живот ових грађана. Тражили 
су да се реконструкција канализационе мреже уврсти као 
приоритет у Програм за уређивање и доделу грађевинског 
земљишта за 2017. годину.

Након контаката Заштитника грађана са надлежном 
службом ГО Раковица и Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда и ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” предузете су мере да се поступи по захтеву грађана и 
реконструкција канализационе мреже предвиди за ову годи-
ну, а исто ће бити урађено у зависности од и техничких мо-
гућности и расположивих финансијских средстава.

Градска општина Савски венац
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана због небла-

говременог издавања уверења о спецификацији стана који 
се налази у Бирчаниновој улици. Заштитник грађана се 
обратио Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и ко-
мунално-стамбене послове Градске општине Савски венац, 
који је истакао да наводи притужиље не стоје, јер је иста 
лично преузела уверење, о чему постоји доказ у списима 
предмета. 

Проблеми са којима су се сусретали грађани на Град-
ској општини Савски венац били су везани и за доношење 
решења о рушењу дозиданог дела објекта у Улици Алек-
сандра Стамболијског у Београду. Грађевинска инспекција 
Одељења за инспекцијске послове Градске општине Савски 
венац је у свом одговору навела да је на поменутој локацији 
спровела поступак у складу са позитивно-правним пропи-
сима и донела решење у свему у складу са одредбама Зако-
на о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09.... 34/14). 

Грађани су изразили и незадовољство због неуређених 
фасада, зазиданих тераса, застакљених тераса, поставље-
них клима на територији Градске општине Савски венац, 
при чему је нарушена општа уређеност града. Одељење 
за инспекцијске послове Градске општине Савски венац 
се изјаснило да је према одредбама Одлуке о комуналном 
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реду („Службени лист Града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 
51/14, 92/14) општински орган управе у обавези да доне-
се управни акт којим че наложити Скупштини станара 
да фасаду објекта доведе у чисто и уредно стање. Међу-
тим, у поступцима административних извршења донетих 
решења иста се не извршавају од стране извршеника, из 
разлога што Скупштине станара не располажу потребним 
средствима за извршење донетог решења. Одељење за ин-
спекцијске послове је изразило наду да ће нови Закон о 
одржавању стамбених зграда детаљније регулисати ово 
питање и изнаћи решења како се наведени проблеми могу 
решити на најбољи могући начин, а све у циљу побољ-
шања општег квалитета живљења у Граду Београду. 

Градска општина Стари град 
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са при-

тужбом на рад Одељења за грађевинске послове Градске 
општине Стари град због неблаговременог издавања Уве-
рења о спецификацији стана. Поступајући по притужби 
Одељење за грађевинске послове Градске општине Стари 
град је навело да у Архивском депоу Градске општине Ста-
ри град не располажу предметном документацијом, те је 
притужилац упућен да се обрати Историјском архиву Гра-
да Београда. 

Проблеми са којима су се сусретали грађани градске 
општине Стари град били су везани и за нелегалну градњу, 
односно узурпацију таванског простора који се налази у 
власништву другог лица. Заштитник грађана се обратио 
Градској општини Стари град – Одељењу за грађевинску 
инспекцију која је у свом одговору навела да радови лица 
подлежу озакоњењу, те док се поступак озакоњења пред Се-
кретаријатом за послове легализације објеката не оконча 
Градска општина Стари град не може да поступа у конкрет-
ној правној ствари. 

Притужбе грађана односиле су се и на извођење 
бесправних грађевинских радова у заједничком улазном 
делу зграде. Након обраћања Заштитника грађана Одељењу 
за грађевинску инспекцију Градске општине Стари град, 
исти су се изјаснили да предметни радови спадају у радове 
на текућем одржавању, према одредбама Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72709, 24/11, 
121/12, 50/13, 132/14, 145/15), те да нема елемената за посту-
пање грађевинског инспектора. 

Притужбе грађана односиле су се и на немогућност 
коришћења просторије, у оквиру стамбене зграде, те су 
странке поднеле захтев за сметање поседа против станара 
зграде, односно тражиле да им се достави кључ од стране 
председника скупштине станара зграде преко органа Град-
ске општине Стари град. Одељење за комуналне послове 
и комуналну инспекцију Градске општине Стари Град је 
упутило притужиоце да поднесу тужбу за сметање поседа 
надлежном суду. Такође, у вези са достављањем кључа од 
председника скупштине станара зграде, Одељење за општу 
управу, имовинско-правне и стамбене послове Градске 
општине Стари град се изјаснило да јој није достављен до-
каз о конституисању Скупштине станара зграде, те стога 
није у могућности да поступи по захтеву странака. 

Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са молбом 
да се ургира за продужење уговора о закупу стана, који 
су добили на коришћење од Градске општине Стари град. 
Одељење за општу управу, имовинско-правне и стамбене 
послове је овим поводом обавестило странку да по захте-
ву за продужење уговора о закупу стана решава Веће Град-
ске општине Стари град, на предлог Комисије за стамбена 
питања, а да седница истог још увек није сазивана. 

Грађани су имали притужбе и на рад Комисије за доделу 
једнократне новчане помоћи лицима која су угрожена. На-
кон обраћања Заштитника грађана Одељењу за буџет, при-
вреду и друштвене делатности Градске општине Стари град, 
исти су у свом одговору навели да је донет Закључак о од-
бијању захтева притужиоца, јер према подацима из личне 
карте, притужилац има пребивалиште на другој општини, а 
не на општини Стари град. 

Удружење „Оружје слободе” се обратило Заштитнику 
грађана због одбијања захтева за постављање промо штан-
да и дељења флајера у Кнез Михаиловој улици у Београду. 
Одељење за комунално стамбене послове Градске општине 
Стари град се поступајући по притужби, изјаснило да због 
преоптерећености Улице кнез Михаилова, нема услова за 
издавање траженог одобрења. 

Градска општина Сопот
Грађанин градске општине Сопот поднео је притужбу на 

рад ЈКП „Сопот”, а проблем је у наплати комуналних услуга 
за одношење смећа. У својој притужби навео је да његова 
улица није обухваћена програмом за изношење смећа.

ЈКП „Сопот”, је доставило одговор и документовало да 
поступа по Решењу о одређивању улица у насељеним мес-
тима на територији градске општине Сопот из којих се 
врши одвожење смећа, а којим је обухваћена и улица при-
тужиоца. У одговору наводи и дуговања овог грађанина, а 
нека су већ у поступку извршења.

Градска општина Сурчин 
Грађани су се обраћали Заштитнику грађана са при-

тужбом на рад Одељења за имовинско-правне, стамбене 
и послове правне помоћи Градске општине Сурчин због 
неблаговременог достављања тражених докумената. Град-
ска општина Сурчин је у свом одговору на притужбу навела 
да се предметна документација налази у Градској општини 
Земун, те су притужиоци упућени да се обрате са захтевом 
Градској општини Земун – Одељењу финансија ради до-
бијања потребне документације. 

Грађанин који живи у Сурчину жалио се на проблем ат-
мосферских вода, које у његовој улици праве велики про-
блем, јер се сливају са коловоза у приватне поседе – дво-
ришта. Неки од грађана су подигли ниво тротоара, али то је 
направило још већи проблем комшијама, јер се вода слива-
ла у великој количини у њихово двориште.

Одељење за инспекцијске послове Градске општине Сур-
чин поступало је у случају и по пријави овог грађанина и 
провело поступак тако што је утврђено да је ово проблем 
свих грађана ове улице. Општина је покренула поступак 
око уређења улице, предложила Општинском већу да до-
несе предлог уређења и одвовођења атмосферских вода из 
ове улице и обавестила о проблему надлежне органе града 
Београда.

Градска општина Чукарица 
Грађани су се обраћали са проблемом у вези неасфа-

лираних улица код Обреновачког пута. Поступајући по 
притужби, Заштитник грађана Града Београда се обратио 
Општинском већу Градске општине Чукарица, које је у свом 
одговору навело да се у конретном случају ради о некате-
горисаном прилазу, који под великим нагибом излази на 
аутобуско стајалиште, а под оштрим углом на магистра-
лу. Одмах по пријему притужбе дошло је до насипања ре-
циклираним асфалтом некатегорисаног пута који води до 
кућа, а Градска општина Чукарица се обратила и Секрета-
ријату за саобраћај и Дирекцији за грађевинско земљиште и 
изградњу Града Београда, у циљу налажења решења за овај 
проблем.
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Проблеме су имали грађани и са поступцима исељења 
из стана које се воде пред Градском општином Чукари-
ца, те је тражено да се застане са поступком извршења до 
окончања спора пред судом. Одељење за имовинско-правне 
послове – Одсек за имовинско-правне послове је у свом од-
говору навело да је решење пред општинским органом до-
нето, потврђено од стране другостепеног органа Секрета-
ријата за имовинске и правне послове Градске управе Града 
Београда, те је, стога, заказано исељење у наведеној правној 
ствари. 

Заштитнику грађана обраћали су се и грађани са про-
блемима везаним за неизвршавање решења комуналног 
инспектора Одељења за комуналну инспекцију Управе 
Градске општине Чукарица. Поступајући по притужби 
грађана, Одељење за комуналну инспекцију се изјаснило 
да је извршење наведеног решења уврштено у Предлог пла-
на извршења Општинског већа ГО Чукарица, али да извр-
шење није спроведено из разлога техничких немогућнсти 
понуђача и извођача радова у поступку извршења. Градска 
општина Чукарица је навела да извршење наведеног ре-
шења представља приоритет, те да општина спроводи све 
потребне мере да се предметно решење изврши у што хит-
нијем року. 

Проблеми грађана односили су се и на буку која долази 
од власничких паса, а који велики део дана бораве у затво-
реном простору. Градска општина Чукарица – Одељење за 
комуналну инспекцију – Одсек за комуналну инспекцију је 
извршио инспекцијски надзор на лицу места и предузео од-
говарајуће мере из оквира своје надлежности. 

Заштитнику грађана обраћали су се и грађани са при-
тужбама на рад Одељења за грађевинску инспекцију и 
извршења Градске општине Чукарица, због не извршења 
решења о рушењу незаконито изграђених објеката на ад-
реси Аце Јоксимовића и Краљевачких жртава у Београду. 
Како су у оба предмета поднети захтеви за озакоњење 
објеката Секретаријату за послове легализације објека-
та, Одељење за грађевинску инспекцију и извршење су 
обавестили Заштитника грађана да се предметна решења 
неће извршавати до правоснажног окончања поступка 
озакоњења. 

VI. САРАДЊА СА ДРУГИМ ЗАШТИТНИЦИМА ГРАЂАНА

Заштитник грађана Града Београда присуствовао је 
Конференцији Удружења локалних омбудсмана Србије 
„Актуелна питања организације, функционисања и рада 
институције локалних омбудсмана у Републици Србији”, 
који је одржан у периоду од 30. новембра до 2. децембра 
2016. године у Шапцу, у сарадњи са OEBS-ом. На Конфе-
ренцији је усвојени су закључци Удружења локалних ом-
будсмана Србије (УЛОС) да се ради на уједначавању по-
ложаја и рада локалних Омбудсмана, да се обезбеди већи 
степен независности и самосталности Заштитника грађана 
у јединицама локалних самоуправа, да се израде обједиње-
не систематизације у јединицама локалних самоуправа где 
се заштитници грађана и њихови заменици третирају као 
постављена или именована лица, а не као изабрана лица, 
односно функционери. Акценат је стављен и на неједнак 
третман по питању плата, које би требале да буду усагла-
шене са положајем Заштитника грађана и њихових замени-
ка, као изабраних функционера, на територији целе земље. 
Ради остваривања циљева који су утврђени Одлуком о ос-
нивања и Статутом Удружења о локалним омбудсманима 
предвиђени су и активности које ће бити остварене у 2017. 
години. 

Сарадња између Заштитника грађана Града Београда 
и Заштитника грађана градских општина је била добра, у 
смислу да смо се у вези притужби грађана консултовали 
и разменили мишљења и предлоге за решавање актуелних 
проблема грађана.

Свако обраћање грађана, било усменим, било писаним 
путем чија је притужба била у надлежности Заштитника 
грађана Републике Србије, упућивана му је на даљу надлеж-
ност, па је сарадња остваривана на партнерским принци-
пима, те је и одређен број притужби грађана Заштитнику 
грађана за град Београд био упућен преко канцеларије Заш-
титника грађана Републике Србије.

VII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

На позив Асоцијације омбудсмана и локалних омбуд-
смана Каталоније, Краљевине Шпаније, Заштитница грађа-
на Града Београда учествовала је на Интернационалном 
конгресу локалних омбудсмана који је одржан у Ђирони 
од 23. до 25. новембра 2016. године, под слоганом „ Људска 
права, размишљај глобално, штити локално”, са посебном 
темом „Заштита права миграната и избеглица и унапређење 
њиховог положаја”. 

Конгресу су, између осталих, присуствовали председник 
Владе Каталоније, аутономне области Краљевине Шпаније, 
Омбудсман Каталоније, Омбудсман Барселоне, Омбудсман 
Ђироне, као и представници канцеларија омбудсмана, од-
носно заштитника грађана из око тридесет земаља Европе, 
Африке и Латинске Америке. 

Централна тема Конференције била је Европска повеља 
о људским правима у градовима усвојена 2000. године. До 
сада је ратификована од 373 европска града. Разлози за 
њено усвајање и имплементацију су специфичности град-
ских заједница, као урбаних средина у којима на мањем 
простору живи велики број грађана. Са тим у вези живот 
у градовима препознаје и специфичне димензије оствари-
вања и заштите људских права. 

Међу говорницима на Интернационалном конгресу 
локалних омбудсмана била је и Заштитница грађана Гра-
да Београда. Тема излагања била је мигрантска криза која 
је почела 2015. године. У до тада незабележеном приливу 
избеглица и миграната из ратом захваћене Сирије, као и 
блискоисточних земаља Азије и севера Африке преко тери-
торије Републике Србије такозваном „балканском рутом” 
прошло је око 600.000 лица. Учесницима Конференције оп-
исан је правни оквир у складу са којим је Република Србија 
поступала са мигрантима и избеглим лицима. Изложена су 
и питања и проблеми у оквиру којих су се наши државни 
органи сусретали током кризе. Ово се пре свега односи на 
организовање смештаја и исхране за тако велики број лица, 
издавање докумената, као и финансијске аспекте с тим у 
вези. Описани су утисци стечени у личном контакту са 
мигрантима, као и хуман и људски однос грађана Београда 
према мигрантима.

Учесници конгреса образовали су радне групе које 
су учествовале у изради текста Декларације Ђироне. Де-
кларација је усвојена последњег дана конгреса 25. новем-
бра 2016. године. У Декларацији се истиче посвећеност 
Европској повељи о људским правима у градовима, као 
и неопходност њене примене и промоције у циљу пре-
познавања и заштите људских права. Ова заштита тре-
ба да се заснива на начелима једнакости, правичности, 
морала и демократије. С тим у вези нарочито је битна 
улога локалних омбудсмана и њихова сарадња са локал-
ном самоуправом како би се унапредили правни оквири 
за заштиту људских права. На крају је истакнут значај 
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међународне сарадње и размене искустава локалних ом-
будсмана и заједничка жеља и потреба да се ова сарадња 
настави и у будућности у оквиру конгреса локалних ом-
будсмана. 

VIII. САРАДЊА СА НЕВЛАДИНИМ СЕКТОРОМ

Заштитник грађана Града Београда присуствовао је са-
станцима Локалне мреже за превенцију дискриминације и 
подршку ЛГБТ особама у Београду, који су одржани октобра 
2016. године. Препозната је тежња да се оствари међусектор-
ска сарадња са свим државним институцијама, а све у циљу 
спречавања дискриминације према ЛГБТ особама. 

Градска управа Града Београда, Више јавно тужилаш-
тво у Београду, Национална служба за запошљавање 
филијала Београд, Градски центар за социјални рад у 
Београду, Полицијска управа за град Београд, Друго ос-
новно јавно тужилаштво у Београду, Прво основно јавно 
тужилштво у Београду, Завод за јавно здравље, Заштит-
ник грађана града Београда и Удружења Гаутен– ЛГБТ, 
АИД+, Хавер Србија, Мрежа организације за децу Ср-
бије, АС Центар, ЛАБРИС потписали су Меморандум о 
сарадњи 9. децембра 2016. године у Београду. Сарадња 
ће се остваривати заједничким активностима у области 
планирања, координације и спровођења активности у 
области превенције дискриминације ЛГБТ особа и заш-
тите жртава, са циљем да се обезбеди одрживост про-
грама заштите и генерално унапређење положаја ЛГБТ 
особа у Србији; размене информација о активностима 
усмереним на превенцију дискриминације и заштиту 
жртава дискриминације и насиља; узајамне стручне и 
техничке помоћи у циљу препознавања дискриминатор-
ског и насилног понашања у пракси; заједничке анализе 
ризика у циљу смањења фактора ризика и подложности 
приблему; организовања заједничких локалних акција и 
других активности у циљу подизања нивоад друштвене 
свести о проблему дискриминације, са посебним освр-
том на дискриминацију припадника/ца ЛГБТ заједнице; 
организовања заједничких стручних служби у циљу ре-
шавања појединачних случајева; унапређење статистич-
ког праћења појаве у циљу побољшања националног 
одговора на хомофобију, говор мржње и насиље према 
ЈГБТ особама; учешћа у процесима обука и унапређење 
капацитета свих учесника/ца укључених у процесе пре-
венције, препознавања и пружања услуга жртвама дис-
криминације или насиља због различите сексуалне орјен-
тације или родног идентитета и осталих облика сарадње 
које стране потписнице договоре. 

IX. САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

У овом извештајном периоду, може се слободно рећи, 
остварена је добра комуникација са медијима. Сарадња 
са медијима је остваривана преко Службе за информи-
сање Града Београда, захваљујући којој су преношена 
сва саопштења и иницијативе Заштитника грађана гра-
да Београда, као и сугестије везане за текуће проблеме 
функционисања града, а на основу притужби и примедби 
грађана. 

У једном конкретном случају, медији су били ти који 
су иницирали спровођење поступка контроле од стране 
Заштитника грађана. Дана 29. јуна 2016. године Заштитник 
грађана је прво преко електронских медија, а 30. јуна 2016. 
године и преко штампаних медија информисан о догађају 
који се десио на Видиковачкој пијаци у Београду када је 

приликом вршења контроле продаје робе од стране припа-
дника Комуналне полиције преминуо продавац Владан Ма-
ринковић. 

По иницијативи заштитника грађана 30. јуна 2016. го-
дине покренут је поступак ради утврђивања чињеница и 
евентуалних повреда права грађана у догађајима на Ви-
диковачкој пијаци у Београду 29. јуна 2016. године када 
је грађанин Владан Маринковић изненада преминуо у 
току поступања Комуналне полиције. На основу члана 2, 
члана 16 став 1 и члана 23. Одлуке о Заштитнику грађа-
на („Службени лист Града Београда”, бр. 34/09, 41/09 
– исправка, 41/10 и 29/15), Заштитник грађана је 1. јула 
2016. године у просторијама Комуналне полиције извр-
шио контролу, односно надзор над радом и поступањем 
Комуналне полиције поводом наведеног догађаја од 29. 
јуна 2016. године. 

У складу са чланом 24. став 1. тачка 4. Одлуке о заштит-
нику грађана овај поступак је обустављен 5. јула 2016. годи-
не из разлога што је након покретања поступка Заштитника 
грађана покренут предистражни поступак од стране на-
длежног Јавног тужиоца. О обустављању поступка Заштит-
ник грађана истог дана је обавестио градоначелника града 
Београда, градског менаџера Града Београда, начелника Уп-
раве Града Београда и начелника Комуналне полиције града 
Београда. 

X. ЗАКЉУЧАК

У периоду 2016. године није дошло до формално-прав-
них промена у вези са организацијом и поступањем заш-
титника грађана. Нормативни оквир остао је исти у односу 
на период обрађен у извештају о раду из 2016. године.

У периоду који обрађује овај извештај дошло је до 
незнатног смањења у укупном броју притужби које су 
грађани поднели заштитнику. Тренд у поступању кон-
тролисаних субјеката – градске управе, градских јавних, 
јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач 
Град Београд, уочен је и у периоду који је предмет овог из-
вештаја. Сви контролисани субјекти, наиме, константно и 
врло често веома исцрпно достављају своја изјашњења у 
поступцима које заштитник грађана води по примедбама 
грађана. Уочени тренд добре комуникације између заш-
титника и контролисаних субјеката наставио се и током 
2016. године.

Значајан број грађана, све чешће и кроз неформалне 
и интересно формиране групе, обраћа се заштитнику са 
добро артикулисаним захтевима и уз солидно познавање 
како надлежности заштитника грађана, тако и прописа 
који регулишу област поводом које улажу притужбу. Јасно 
је да је институција заштитника грађана етаблирана у свес-
ти великог броја грађана Београда који самостално и преко 
градског омбудсмана узимају активно учешће у решавању 
проблема које сматрају важним за њихов живот.

Виши ниво кооперативности са заштитником грађа-
на код контролисаних субјеката, као и ојачана свест о 
потреби заштите и промоције права међу самим грађа-
нима, указује да је професионалност, транспарентност 
и доследно поштовање прописа, уз коректан однос са 
грађанима, незаустављив тренд у развоју добре админи-
страције.

Оно што се уочава као фактор који отежава брже и ефи-
касније решавање по притужбама грађана, јесте интензивна 
законодавна активност која није увек праћена благовреме-
ним доношењем неопходних подзаконских аката. У мери у 
којој је Град Београд, као јединица локалне самоуправе, на-
длежан за доношење општих подзаконских аката неопход-
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них за пуну имплементацију новодонетих закона, потреб-
но је интензивирати ту нормативну активност. Нажалост, 
највећи број подзаконских аката неопходних за примену 
одређених законских решења у надлежности је републич-
ких органа, где Град Београд нема формалну надлежност 
нити фактичку могућност да утиче на динамику доношења 
ових општих аката.

Ажурирање, осавремењивање и усклађивање са реал-
ним потребама грађана кроз нормативни оквир готово да 
је од једнаког значаја за остваривање права грађана као и 
ажурно, савесно и професионално поступање администра-
ције по појединачним притужбама. Искуствено је утврђено 

кроз рад заштитника грађана да ни најдетаљнији одговор и 
најсавеснији службеник понекад не могу на адекватан на-
чин решити по притужби грађана због непотпуног правног 
оквира а понекад и због застарелих и превазиђених фор-
мално-правних оквира. Стога заштитник грађана као један 
од веома важних закључака о стању права грађана Београ-
да указује и на неопходност целовитог сагледавања пропи-
са, посебно закона за чију примену је неопходно доношење 
подзаконских аката, односно скреће пажњу на потребу из-
мена, односно осавремењивања нормативе из надлежности 
Града Београда. и њено усклађивање са реалним потребама 
грађана.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима 
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/2011 – др. закон), 
члана 48. Статута Градске општине Барајево – пречишћен 
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 
88/15) и члана 3. Пословника о раду Већа Градске општине 
Барајево („Службени лист Града Београда”, број 79/16), Веће 
Градске општине Барајево, на седници одржаној 13. априла 
2017. године , доноси

ПРА ВИЛНИК
О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕД-
СТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују критеријуми, ус-

лови, обим, начин, поступак доделе, као и начин и посту-
пак враћања средстава за подстицање програма или недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма (у даљем 
тексту: програм) које реализују удружења, а који су од ја-
вног интереса.

Члан 2.
Под удружењем, у смислу овог правилника, подразу-

мева се добровољна и невладина недобитна организација, 
заснована на слободи удруживања више физичких или 
правних лица, основана ради остваривања и унапређења 
одређеног заједничког или општег циља и интереса, који 
нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар 
надлежног органа у складу са законом.

Члан 3.
Под програмом од јавног интереса из чл. 1. овог пра-

вилника, нарочито се сматрају програми у области: со-
цијалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заш-
тите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, 
заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и 
избеглица, образовања, подстицање наталитета, помоћи 
старима, здравствене заштите, заштите и унапређења по-
ложаја Рома и Ромкиња, заштите и промовисања људских 
и мањинских права,науке, културе и очувања културне 

баштинеи развоја културно-уметничког стваралаштва, 
неговања историјских тековина, информисања, заштите 
животне средине, одрживог развоја, развоја старих зана-
та, заштите и развоја туристичких потенцијала, развоја 
пољопривреде, заштите животиња, заштите потрошача, 
борбе против корупције, као и хуманитарни програми и 
други програми у којима удружењa искључиво и непо-
средно следи јавне потребе.

Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Барајево, за сваку 

буџетску годину, опредељују се средства за финансирање 
програма и пројеката које реализују удружења.

Члан 5.
Додела средстава за подстицање програма или недос-

тајућег дела средстава за финансирање програма, врши се 
на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који 
расписује Веће Градске општине Барајево.

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима 
не искористе сва финансијска средства буџета планира-
на за пројекте из одређене области, јавни конкурс се може 
расписати и више пута.

Члан 6.
Поступак јавног конкурса у име Градске општине Ба-

рајево, оперативно спроводи Комисија за спровођење 
поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невла-
диних организација (у даљем тексту: Комисија), коју име-
нује председник општине.

Комисију чине председник и четири члана (у саставу ко-
мисије је обавезно члан Већа кога одреди председник).

Надлежности комисије:
– разматра пристигле пријаве;
– врши рангирање програма и пројеката;
– предлаже Већу ГО Барајево доношење одлуке о распо-

дели средстава.
Стручне и административне послове за потребе коми-

сије, обавља организациона јединица Управе ГО Барајево 
надлежна за друштвене делатности.

Члан 7.
Право на доделу средстава или недостајућег дела сред-

става за подстицање програма и пројеката од јавног ин-
тереса имају удружења која имају седиште на територији 
градске општине Барајево, програме и пројекте претежно 
реализују на територији градске општине Барајево и која 
се не финансирају по другим основама из буџета Градске 
општине Барајево.
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Члан 8.
На једном конкурсу, једно удружење може учествовати 

са једним предлогом пројекта.
Приликом расписивања конкурса, Веће Градске општи-

не Барајево, одређује максималан износ средстава из буџета 
Градске општине Барајево, којим може бити подржан сваки 
појединачни предлог пројекта. 

Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним 
конкурсом из буџета Градске општине Барајево укључују: 

– трошкове набавке услуга, 
– трошкове потрошног материјала и материјала потреб-

ног за реализацију пројекта, 
– остале трошкове који директно произилазе из предло-

жених активности: путне трошкове, информисање, 
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, ева-

луација пројекта, трошкове организације обука итд., укљу-
чујући трошкове финансијских услуга (банкарских прови-
зија), 

– трошкове ПДВ– а, с тим да сви предвиђени трошкови 
одговарају тржишним ценама.

Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће по-
кривати јавним конкурсом из буџета Градске општине Ба-
рајево: 

– дугови и покривање губитака или дуговања, 
– пристигле пасивне камате, 
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.

МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА

Члан 9. 
Вредновање програма и пројеката од јавног интере-

са који ће се финансирати или суфинансирати средствима 
буџета ГО Барајево врши се према следећим мерилима и 
критеријумима:

Административна провера 
Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року 

биће укључени у процес административне провере доку-
ментације. 

Административна провера састоји се из три дела: 
1. провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим 

циљевима конкурса; 
2. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је 

поднета целокупна документација у складу са листом за про-
веру и да ли је документација поднета у траженој форми; 

3. провера да ли подносилац пријаве, партнери и проје-
кат (предложене активности), задовољавају критеријуме 
постављене у правилнику, да ли је трајање и максимални 
износ донације у складу са правилима конкурса. 

Техничко-финансијска провера 
Техничко-финансијска провера представља процену 

квалитета предлога пројекта и предлога буџета.
Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима 

из овог правилника, на основу којих ће комисија донети од-
луку.

Критеријуми 
1. Финансијски и оперативни капацитет удружења, 
2. Релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана 

активности, 
3. Методологија
4. Одрживост пројекта и самоодрживост удружења. 
5. Буџет и рационалност трошкова, 
Финансијски и оперативни капацитет максимално 10 

бодова 

Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно 
техничког знања, професионалних капацитета, укључујући 
стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући 
особље, опрему и способност за вођење буџета током реа-
лизације пројекта)? Основа: успешна реализација пројеката 
у претходном периоду.

1 – 3 реализована пројекта 5 поена
4 – 6 реализованих пројеката 8 поена
Преко 6 реализованих пројеката 10 поена

Релевантност – квалитет пројекта максимално 25 бодова
Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализа-

цији предмета конкурса, побољшању квалитета живота 
грађана и целовитом решавању одређеног питања? 

Максимално 15 бодова
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљ-

не групе, колики је број директних корисника?

До 10 директних корисника 2 поена
Од 10 – 20 директних корисника 3 поена
Преко 20 директних корисника 5 поена

Максимално 5 бодова
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и реле-

вантни ризици јасно дефисани? Да ли су у складу са неком 
од локалних стратегија и планова?

Ако је проблем јасно дефинисан и у складу са неком локалном 
стратегијом

5 поена

Ако проблем није јасно дефинисан и у складу је са неком локал-
ном стратегијом

3 поена

Ако је проблем јасно дефинисан и није у складу са неком локал-
ном стратегијом

1 поен

Ако проблем није јасно дефинисан и није у складу са неком 
локалном стратегијом

0 поена

Максимално 5 бодова 

Методологија максимално 20 бодова
Да ли су активности које су планиране у пројекту одгова-

рајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? 
Максимално 10 бодова 

Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и из-
водљив? 

Максимално 10 бодова 
Одрживост пројекта максимално 25 бодова
Да ли ће активности предвиђене пројектом имати кон-

кретан утицај на циљне групе? 
Максимално 10 бодова 

Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 
Максимално 15 бодова 

Буџет и рационалност трошкова максимално 20 бодова
Да ли је предложени трошак неопходан за имплемента-

цију пројекта? 
Максимално 10 бодова 

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери 
или други донатори? Доказ: писмо о намерама (изјава о су-
финансирању) или уговор – проценат средстава који обез-
беђују донатори.

До 10% 2 поена
20 % 4 поена
30 % 6 поена
40 % 8 поена

Преко 40 % 10 поена

Максимално 10 бодова 
Максимални укупни резултат 100 бодова.
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ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 10.
Веће ГО Барајево, на предлог комисије доноси Одлуку о 

расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за до-
делу средстава или недостајућег дела средстава из буџета 
ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења.

Члан 11.
Текст конкурса садржи: 
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 
3. удружења која имају право на подношење пријава; 
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
5. максимална вредност пројекта којим удружење може 

конкурисати; 
6. документа која је потребно приложити уз пријаву; 
7. основна мерила и критеријуме начина одлучивања 

Комисије; 
8. по потреби ближа упуства о условима за подношење 

пријава и критеријумима за доделу средстава за финанси-
рање пројеката удружења; 

9. место и рок за достављање пријаве; 
10. рок за доношење одлуке о избору; 
11. начин објављивања одлуке. 
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава обја-

вљује се на званичној интернет презентацији градске 
општине Барајево, на огласној табли Градске општине Ба-
рајево и у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 12.
Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева 

подношење конкурсне документације у предвиђеном року 
Комисији.

Конкурсна документација садржи: 
– пријавни образац (који садржи образац за предлог 

пројекта и образац за буџет пројекта); 
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 

(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са до-
казом да је извештај поднет Агенцији за привредне регис-
тре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште); 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 
организације, ако се пројекат тако реализује; 

– копију завршног извештаја о реализацији пројеката 
финасираних средствима буџета Градске општине Барајево 
у претходној години – обезбеђује ГО Барајево; 

– копију извода из Статута (чланови који говоре о циље-
вима и активностима подносиоца пријаве) оверену печатом 
удружења и потписом заступника; 

– копију извода из Статута (чланови који говоре о циље-
вима и активностима подносиоца пријаве) оверену печатом 
удружења и потписом заступниказа сваку партнерску ор-
ганизацију, осим за предузећа и установе којима је оснивач 
Градска општина Барајево или Град Београд; 

– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, 
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је 
да се достави програм са дефинисаним темама; 

– радне биографије чланова пројектног тима и ангажо-
ваних експерата. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе 
подносиоца пријаве према којој одговорно лице подносио-
ца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу 
изјављује:

– да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
– даће додељена средства бити наменски утрошена;

– да ће у законском року бити достављен извештај о ре-
ализацији програма односно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

Члан 13.
Пријавни образац је саставни део овог Правилника.
Потребно је доставити један штампани оригинал кон-

курсне документације који је потписан и оверен печатом 
(на местима која су за то предвиђена).

Подносиоци пријава, своје предлоге пројеката попуња-
вају на српском језику, ћирилично писмо. 

Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како 
би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Пријава у којој је конкурсна документација написана 
руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом.

Неће се разматрати неблаговрмене и непотпуне пријаве 
и пријаве, чији подносилац није извршио досадашње оба-
везе према ГО Барајево у вези са пројектом који је финан-
сиран односно суфинансиран из буџета ГО Барајево.

Члан 14.
Комплетна конкурсна документација се доставља у јед-

ној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту. 

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, 11460 Барајево, Светосавска 2
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-
ВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА – НЕ ОТВАРАТИ

Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца проја-
ве, назив пројекта.

Члан 15.
Рок за подношење пријава на јавни конкурсе не може 

бити краћи од 15 дана. Благовременом доставом сматра се 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира 
на датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан 
субота или недеља или је нерадни дан. 

Члан 16.
Сваком предлогу пројекта, Комисија ће доделити одређе-

ни број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени 
све пристигле предлоге пројеката.

Комисија задржава право да носиоци предлога проје-
ката могу бити позвани (у дану који одреди Комисија)да 
одрже десетоминутну презентацију предлога пројекта пред 
Комисијом.

У случају да је већи број пројеката освојио једнак број 
поена, предност ће бити дата пројектима који су освојили 
већи број поена по следећим критеријумима:

– буџет,
– да ли је предлог усаглашен са неком од локалних стра-

тегија.
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Члан 17.
По завршетку конкурса, Комисија ће у року од 10 дана 

утврдити ранг-листу са поенима предложених пројеката.
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној 

интернет-страни ГО Барајево.
На листу из става 1. овог члана, учесници конкурса 

имају право приговора у року од пет дана од дана објављи-
вања.

Одлуку о приговору комисија доноси у року од пет дана 
од дана њеног примања и иста је коначна.

По истеку рока за приговор односно по окончању 
поступка по приговорима, Комисија ће израдити из-
вештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне 
листе са бодовима предложених пројеката и предлог Од-
луке о избору пројеката са наведеним износима новча-
них средстава, који ће се финансирати из буџета ГО Ба-
рајево.

Извештај се доставља Већу ГО Барајево на усвајање, 
утврђивање коначне ранг листе и доношење Одлуке о доде-
ли средстава.

Члан 18.
Одлуку о избору програма и пројеката којима се из 

буџета ГО Барајево додељују средства за подносиоце про-
гама и пројекта или недостајућег дела средстава за финан-
сирање програма и пројеката, Веће доноси у року од 20 дана 
од дана утврђивања листе из става 1. члана 17. овог правил-
ника.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет-страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

Члан 19.
На основу одлуке из члана 18. овог правилника, пред-

седник ГО Барајево закључује уговор о финансирању проје-
ката средствима из буџета ГО Барајево.

Текст уговора припрема Одељење Управе надлежно за 
област за коју је расписан конкурс и заједно са мишљењем 
Општинског правобранилаштва, доставља га председнику 
градске општине Барајево.

Члан 20.
Уговор о финансирању пројеката из буџета Градске 

општине Барајево садржи:
– ознаку уговорних страна,
– назив и садржину пројекта,
– укупну вредност пројекта,
– износ средстава која се додељују из буџета ГО Барајево 

за реализацију пројекта,
– датум почетка и датум завршетка пројекта,
– права и обавезе уговорних страна,
– инструменте обезбеђења за случај ненаменског тро-

шења средстава обезбеђених за реализацију програма и 
пројеката, односно за случај неизвршења уговорне обавезе 
– предмета програма,

– услове за раскид уговора пре истека времена на који је 
закључен,

– права и обавезе уговорних страна у случају раскида 
уговора пре истека времена на који је закључен,

– начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет 

пројекта.

Члан 21.
Веће, преко одељења Општинске управе надлежног за 

област за коју је расписан конкурс и Одељења за послове 
финансија прати реализацију програма и врши контролу 
његове реализације.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско тро-
шење средстава од стране буџетске инспекције или другог 
надлежног органа, председник ГО Барајево ће раскинути 
уговор и затражити повраћај пренетих средстава, односно 
активирање инструмента обезбеђења, а удружење је дужно 
да средства врати.

Члан 22.
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана завр-

шетка, односно реализације пројекта, поднесе Већу ГО Ба-
рајево, преко одељења Општинске управе надлежне за об-
ласт за коју је расписан конкурс, извештај – наративни и 
финансијски, о реализацији програма или пројекта за који 
су му додељена средства.

Корисници средстава дужни су да Већу ГО Барајево, на 
његов захтев доставе периодични извештај – наративни и 
финансијски.

Члан 23.
Уколико удружење не достави наративни и финан-

сијски извештај из члана 22. овог правилника, или ако 
су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници 
средстава су дужни да у буџет ГО Барајево врате уплаћена 
средства, у року од 10 дана од дана раскида уговора о доде-
ли средстава.

Члан 24.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу пра-

ва из закљученог уговора, као и у случају непоступања по 
захтеву за враћање додељених средстава у буџет ГО Бараје-
во, ГО Барајево ће покренути одговарајући поступак пред 
надлежним судом, за свесно кршење уговорних одредаба, 
злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета ГО 
Барајево.

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда, 
утврди да је корисник средстава вршио злоупотребе или 
ненаменски трошио средства, таквим удружењима не могу 
се додељивати средства из буџета ГО Барајево у наредне 
три године, рачунајући од године у којој је донета правос-
нажна судска одлука.

Члан 25.
Програм, односно пројекат се мора реализовати до 1. де-

цембра године за коју је расписан конкурс.
Средства ће се уплаћивати у складу са приливом сред-

става у буџет ГО Барајево за текућу годину, односно по 
приоритету реализације програма или пројеката од стране 
учесника конкурса.

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-17/2017-95 од 13. априла 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.
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Страна

Програм спровођења мера техничке заштите 
објеката и просторних културно-историјских цели-
на на територији града Београда утврђених за кул-
турна добра – II фаза – – – – – – – – – – – – – – – – –  1 

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  3

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  3

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  4

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о додели назива улици на територији 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о додели назива парку на територији 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  4

Решење о додели назива парку на територији 
градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  5

Решење о измени Решења о промени назива ули-
ца на територији градских општина Вождовац, Нови 
Београд, Чукарица број 015-195/10-С од 5. маја 2010. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решењe о давању сагласности на Статут Уста-
нове за физичку културу, Спортско-рекреативног 
центра „Пионирски град”  – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о именовању директора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан технологије”– – – – – – –  5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Установе културе „Вук Стефановић Караџић” – – –  6

Решење о именовању директора Установе културе 
„Вук Стефановић Караџић” – – – – – – – – – – – – – – –  6

Страна

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –  7

Решење о разрешењу директора Завода за заштиту 
споменика културе Града Београда – Установе културе 
од националног значаја  – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града – Установе културе од националног значаја  – –  7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Градског центра за социјално предузетништво Београда  –  7

Решење о именовању директора Градског центра 
за социјално предузетништво Београда  – – – – – – – –  8

Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Установе „Градски центар за физичку културу”  – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Установе „Градски центар за физичку културу”  – –  8

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  8

Закључaк о ангажовању екстерне ревизије Заврш-
ног рачуна буџета Града Београда за 2016. годину– – –  21

Закључак о усвајању Извештаја о раду Заштит-
ника грађана за 2016. годину са извештајем  – – – –  21

Акти градских општина

БАРАЈЕВО
Правилник о ближим критеријумима, начину 

и поступку доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета Градске општине Барајево за 
подстицање програма и пројеката од јавног интере-
са које реализују удружења  – – – – – – – – – – – – –  41

САДРЖАЈ



Број 24 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. април 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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