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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 25. став 1.
тачка 33. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18 и 103/18),
члан 40. мења се и гласи:
„Секретаријат за финансије врши послове који се односе на: припрему предлога консолидованог биланса града и праћење остварења по врстама јавних прихода и јавних расхода; сагледавање потребног нивоа прихода које
Република уступа граду; примену параметара и препорука
из Фискалне стратегије и упутства Министарства финансија за припрему буџета локалне власти, у погледу опредељења за припрему буџетa града и градских општина;
координацију са надлежним службама Републике Србије,
града и градских општина у вези обезбеђивања услова за
функционисање свих рачуна за наплату јавних прихода;
доношење упутства о начину уплаћивања, евидентирања
и праћења јавних средстава буџета града; припрему иницијатива за измену прописа из области јавних финансија,
давање мишљења на предлоге за иницирање доношења
прописа из надлежности републике који се односе на јавне
приходе; припрему нацрта одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих; израду анализа, извештаја
и информација о остваривању јавних прихода на нивоу
града; припрему нацрта одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обим буџета градских општина; припрему
нацртa одлуке о обиму средстава за вршење послова града
и градских општина и утврђивању прихода који припадају
граду, односно градским општинама; праћење и евидентирање података о кретању прихода градских општина;
планирање и припрему нацрта одлуке о буџету града; припрему финансијског плана секретаријата; разматрање предлога финансијских планова директних корисника буџета
града и дефинисање оквира за потрошњу истих; утврђивање планираних расхода буџета града по изворима фи-
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нансирања и програмским, функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета;
праћење извршења финансијских планова директних корисника буџета града; припрему аката и предлога аката
из делокруга рада Секретаријата; праћење преузимања
обавеза директник корисника буџета града (резервисање
средстава плана); праћење и координацију програмских
информација, анализу полугодишњег и годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета града; израду и ажурирање базе капиталних пројеката; контролу захтева за
финансирање капиталних пројеката и израду нацрта плана јавних инвестиција града; усклађивање и контролу пословних процедура, давање препорука и друге активности
ради успостављања финансијског управљања и контроле,
спровођење јавне набавке из надлежности Секретаријата
вршење послова у вези регионалног развоја у складу са законом, као и друге послове у складу са законом, статутом
града и другим прописима.
У Секретаријату за финансије врше се и послови које се
односе на: обезбеђивање САП ЕРП лиценцних права и техничке подршке као и обезбеђивање консултантско сервисних услуга након имплементације САП ЕРП софтверских
решења, примарну подршку за коришћење информационог
система САП ЕРП буџетским корисницима и градским општинама као и управљање осталим финансијским информационим системима.
Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на: финансијско планирање, управљање готовинским
средствима и ликвидношћу, контролу и реализацију расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на
нивоу главне књиге трезора; припрему нацрта одлуке о
завршном рачуну буџета града и консолидованог извештаја града; реализацију уговора о кредитима града: повлачење транши кредита, управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима;
планирање прилива и отплате обавеза за наредни период,
израда периодичних извештаја о стању задужености и
обавезама; реализацију уговора о депоновању вишка ликвидних средстава консолидованог рачуна трезора града,
праћење и контролу прихода по основу камате остварених депоновањем; наплату инструмената финансијског
обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника;
праћење кретања масе зарада у јавним предузећима града на нивоу трезора града и достављање извештаја министарству; праћење, анализирање и проучавање законских
прописа из области рада трезора; спровођење контроле
над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као
и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним
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трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су
ти корисници средстава буџета дужници; вршeње обраде
података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника
средстава буџета града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама
корисницима средстава буџета града; вршење обрачуна
примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код директних корисника средстава буџета
града; обављање безготовинских и готовинских исплата
за кориснике јавних средстава који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора града.
Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на: вођење књиговодствених евиденција директних
корисника средстава буџета града на основу валидних
књиговодствених исправа; усаглашавања потраживања и
обавеза; израду извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне ревизије; израду завршног рачуна
директних корисника средстава буџета града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава
буџета града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава; утврђивања пореског третмана обавеза
и потраживања у циљу тачног обрачуна ПДВ-а; обрачун
ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање.
У Секретаријату за финансије врше се и послови који
се односе на: припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и
измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно
комуналних предузећа и осталих облика организовања
којима је оснивач град; анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и
остале облике организовања којима је оснивач град; контролу међусобне усаглашености колективних уговора који
се односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа и
остале облике организовања чији је оснивач град и њихове
усаглашености са законом; припремање предлога решења
о сагласности надлежног органа града на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других
услуга јавних предузећа чији је оснивач град; припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу
добити односно на покриће губитка по завршном рачуну
у јавним предузећима, јавно комуналним предузећима и
друштвима капитала која обављају делатност од општег
интереса, основаним од стране града или другог јавног
предузећа чији је оснивач град, као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.’’
Члан 2.
У члану 44. став 4. брише се.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5.
Члан 3.
Члан 46. мења се и гласи:
„Секретаријат за саобраћај врши послове који се односе на: успостављање ефикасног система безбедности
саобраћаја кроз повећање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају; техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем
режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и про-
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точнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја,
ограничење брзине за све или поједине категорије возила,
одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.) као и у условима привремених заузећа
(радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.); израду програма и имплементације управљања саобраћајем
светлосном сигнализацијом и применом савремених технологија (ИТС) у функцији подизања нивоа безбедности
саобраћаја и повећање проточности уличне мреже; успостављање и развој саобраћајно-географско информационог система (ГИС) и његову размену са другим органима
и правним лицима; имплементацију и развој система урбане мобилности, кампање из области саобраћаја; успостављање и развој ефикасног система градске логистике;
обезбеђење услова за обављање комуналне делатности
одржавања и коришћења јавних простора за паркирање;
саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове;
саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и
техничких докумената; постављање објеката и средстава
за оглашавање и оглашавање на јавним и другим површинама у складу са законом и другим прописима; јавне набавке у области саобраћаја, и друге послове у областима
из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом
града и другим прописима.
Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавног
предузећа које обавља делатност управљања јавним путевима града и над радом јавних комуналних предузећа која
обављају делатност одржавања општинских путева, улица у
насељу и државних путева (осим ауто-пута), на територији
града и делатност управљања јавним паркиралиштима.’’
Члан 4.
У члану 46а. став 1. после речи: „организацију и начин
обављања такси превоза на територији града;” додају се
речи: „утврђивање испуњености услова за обављање лимо
сервиса у складу са законом и вођење евиденције превозника који имају право на обављање лимо сервиса;”, а речи:
„увођење нових технологија у области ЈЛПП-а” замењују се
речима: „развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника”.
Члан 5.
У члану 47. став 1. речи: „контролу популација штетних
организама;”, бришу се.
Члан 6.
У члану 48. став 1. речи: „друге послове комуналне инспекције” замењују се речима: „ друге послове инспекцијског надзора из изворне надлежности града”.
У ставу 2. речи: „извршавањем прописа којима је уређена заштита и одржавање државних путева (осим ауто-пута)
на територији града; обављањем локалног превоза – ванлинијског превоза путника и ствари, линијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза”, замењују се речима: „обављањем локалног
превоза путника (ванлинијски превоз; посебан линијски
превоз, лимо сервис, такси превоз и превоз за сопствене
потребе); обављањем превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на територији града”.
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Члан 7.
У члану 50. став 1. после речи: „ризика” додају се запета
и речи: „контролу популација штетних организама”.
У ставу 3. после речи: „болести” додају се запета и речи:
„контролу популација штетних организама,”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Даном почетка примене чл. 1. и 2. ове одлуке Секретаријат за финансије и Секретаријат за привреду настављају
са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком.
Секретаријат за финансије преузеће од Секретаријата
за привреду послове, незавршене предмете, архиву и запослене који су до дана почетка примене одредаба из става 1.
овог члана радили на пословима у Сектору за цене Секретаријата за привреду.
Члан 9.
Даном почетка примене чл. 5. и 7. ове одлуке Секретаријат за заштиту животне средине и Секретаријат за здравство настављају са радом у складу са делокругом утврђеним
овом одлуком.
Секретаријат за здравство преузеће од Секретаријата за
заштиту животне средине послове, незавршене предмете,
архиву и запослене који су до дана почетка примене одредаба из става 1. овог члана радили на пословима контроле
популација штетних организама.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за
инспекцијске послове настављају са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком.
Члан 11.
Акт о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи ускладиће се са одредбама ове одлуке којим
је утврђен делокруг организационих јединица из чл. 8, 9. и
10. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 12.
Начелник Градске управе распоредиће запослене у организационим јединицама из чл. 8, 9. и 10. ове одлуке у року
од 15 дана од дана ступања на снагу акта из члана 11. ове
одлуке.
Члан 13.
Запослени у у организационим јединицама из чл. 8, 9. и
10. ове одлуке настављају са радом на досадашњим пословима до распоређивања од стране начелника Градске управе.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, с тим што се
одредбе чл. 1, 2, 5. и 7. ове одлуке примењују од 1. јануара
2019. године.
Скупштина Града Београда
Број 020-1062/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2018. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3.
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), члана 20.
став 1. тач. 10. и 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 –
др. закон), члана 6. став 1. тачка 10. и члана 7. став 1. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 91/16) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ
НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД,
ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА
СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор
на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења
(„Службени лист Града Београда”, бр. 114/16, 67/17 и 64/18)
у члану 2. став 1. мења се и гласи:
„Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке,
утврђују се према врсти пословног простора, зонама и делатностима и то:
ЗОНЕ
екстра
прва
друга
трећа четврта
(дин/m2 (дин/m2 (дин/m2 (дин/m2 (дин/m2
месечно) месечно) месечно) месечно) месечно)
3

4

5

6

7

1. Канцеларије

1

2

757,00

639,00

490,00

375,00

285,00

a) Канцеларије за закупце који
обављају: банкарске и друге
финансијске послове, послове
осигурања, пројектовања
и инжењеринга, туризма и
промета непокретности

833,00

702,00

540,00

413,00

314,00

б) Канцеларије за закупце који
обављају радиодифузну
делатност, који емитују
програм од интереса за град
Београд

82,00

65,00

49,00

38,00

29,00

2. Хотели

1.235,00

1.032,00

826,00

621,00

466,00

3. Хостели

1.075,00

898,00

718,00

540,00

404,00

4. Локали

1.075,00

898,00

718,00

540,00

404,00

а) Локали за закупце који
1.206,00
обављају банкарске послове и
послове осигурања

988,00

788,00

594,00

446,00

б) Локали за закупце који
обављају: организовање
игара на срећу, кладионице,
мењачнице

1.398,00

1.168,00

932,00

700,00

526,00

в) Локали за закупце који обављају угоститељске услуге

1.182,00

988,00

788,00

594,00

446,00

г) Локали за закупце који
обављају: фармацеутску
делатност (апотеке) и стоматолошку делатност

1.128,00

944,00

754,00

567,00

425,00

д) Локали за закупце који обављају занатску делатност

939,00

626,00

495,00

375,00

283,00

ђ) Локали за закупце који обављају делатност уметничке
галерије

492,00

401,00

322,00

258,00

211,00

5. Простор за обављање културне делатности – биоскопи

603,00

494,00

394,00

297,00

223,00

6. Простор за обављање образовне делатности – учионице

698,00

584,00

466,00

350,00

263,00
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7 Магацини

3

4

5

6

7

964,00

784,00

430,00

322,00

242,00

8. Aтељеа

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

9. Витрине

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

10. Производне хале

939,00

626,00

430,00

322,00

242,00

11. Гараже

237,00

237,00

237,00

237,00

237,00

12. Лагуми

311,00

272,00

244,00

195,00

146,00

30. новембар 2018.

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:

”
Члан 2.
Члан 2. став 6. мења се и гласи:
„Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентарним политичким странкама, који пословни
простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима која обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о
одређивању послова који се сматрају старим и уметничким
занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/12), као
и удружењима која остварују сарадњу са министарством
надлежним за послове одбране у областима од значаја за
одбрану или која негује традиције ослободилачких ратова
Србије, закупнина се умањује на 20% од почетног износа закупнине, за врсту пословног простора којег користе.”

„Члан 10.
Висина закупнине, постигнута на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, уколико
је виша од закупнине из одлуке, задржава утврђени износ,
док висина закупнине из одлуке не достигне висину те закупнине, након чега она прати свако наредно усклађивање
закупнина.”
Члан 7.
У члану 12. став 2. после речи „имају истакнуту фирму”
ставља се запета и додају се речи: „натпис или ознаку делатности пословног простора”.
Члан 8.
Списак улица по зонама, мења се и гласи:
„СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА
ЕКСТРА ЗОНА
– Авијатичарски трг (Земун)
– Андрићев венац
– Балканска
– Београдска
– Браће Југовића (од Француске до краја)
– Булевар деспота Стефана (до Џорџа Вашингтона)
– Булевар краља Александра (до Поп Стојанове)
– Булевар ослобођења (од Славије до Крушедолске)

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Закупнине за заједнички простор у пословним зградама,
обрачунавају се у износу од 50% од износа закупнина које
се обрачунавају за пословни простор.
Закупнине за помоћни пословни простор у нивоу подрума, који се користи у функцији обављања делатности у
пословном простору, обрачунавају се у износу од 50% од
износа закупнина које се обрачунавају за део простора у
приземљу.
Закупнине за терасе, односно баште у саставу објекта,
у којима се налазе пословни простори, а које се користе за
обављање угоститељске делатности, обрачунавају се у износу од 50% од износа закупнина које се обрачунавају за пословни простор.”

– Васе Чарапића
– Влајковићева (до Светогорске)
– Вука Караџића
– Главна (Земун)
– Голсвортијева 35 (Пословна зграда)
– Господар Јованова
– Господска (Земун)
– Грачаничка
– Делиградска (до Тиршове)
– Делијска
– Дечанска
– Добрачина (до Браће Југовића)
– Доситејева (до Браће Југовића)
– Драгослава Јовановића
– Ђуре Јакшића
– Зелени венац
– Зетска
– Змај Јовина
– Змај Јовина (Земун)

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Закупнине за галерије која су дограђене у пословном
простору обрачунавају се у износу од 50% од износа закупнина које се обрачунавају за просторе у приземљу.”

– Змаја од Ноћаја
– Илије Гарашанина
– Каменичка
– Карађорђева
– Катанићева
– Кнез Михаилова
– Кнеза Милоша
– Кнеза Симе Марковића
– Коларчева

Члан 5.
У члану 8. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Закупац који одређено време није у могућности да у
потпуности користи пословни простор за сврху утврђену
уговором, због околности за које није одговоран (искључена струја, вода и др.) може бити ослобођен плаћања закупнине.”

– Кондина
– Косовска
– Косанчићев венац
– Косовке девојке
– Краља Милана
– Краља Петра I (до Змаја од Ноћаја)
– Краљице Наталије (до Каменичке)

30. новебар 2018.
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– Крунска

– Борислава Пекића

– Крушедолска

– Браничевска

– Курсулина

– Бранкова

– Лазе Пачуа

– Браће Југовића (до Француске)

– Магистратски трг (Земун)

– Браће Крсмановић

– Македонска

– Браће Недића

– Макензијева

– Брегалничка

– Мајке Јевросиме (до Палмотићеве)

– Бродарска

– Марка Лека

– Булевар Арсенија Чарнојевића (до Омладинских бригада)

– Масариков трг (Земун)

– Булевар деспота Стефана (од Џорџа Вашингтона до краја)

– Масарикова

– Булевар Зорана Ђинђића (до Омладинских бригада)

– Немањина

– Булевар Зорана Ђинђића 44 и 64 (Пословни центри 21 и 30)

– Николе Спасића

– Булевар кнеза Александра Карађорђевића

– Нушићева

– Булевар краља Александра (од Поп Стојанове до Вјекослава Ковача)

– Његошева

– Булевар маршала Толбухина

– Обилићев венац

– Булевар Милутина Миланковића (до Омладинских бригада)

– Париска

– Булевар Милутина Миланковића 34 и 120 (Пословни центри 23 и 28)

– Петра Зрињског (Земун)

– Булевар Михајла Пупина (до Омладинских бригада)

– Поп Лукина

– Булевар ослобођења (од Крушедолске до Јове Илића)

– Призренска

– Булевар уметности

– Пролаз Атина

– Булевар уметности 29 (пословни центар 29)

– Пролаз Теразије

– Булевар Франше Д’ Епереа

– Рајићева

– Васе Пелагића

– Ресавска (до Немањине)

– Ватрослава Лисинског

– Сава Центар (пасарела)

– Велбушка

– Савски трг

– Вишка

– Светог Саве

– Високог Стевана

– Светозара Марковића (до Немањине)

– Вишњићева

– Светогорска

– Владетина (до Кнез Данилове)

– Скадарска

– Влајковићева (од Светогорске до краја)

– Сремска

– Војводе Бране

– Студентски трг

– Војводе Степе (до Саве Машковића)

– Страхињића бана

– Војводе Шупљикца

– Таковска до 27. марта

– Војводе Добрњца

– Теразије

– Војислава Илића (до Господара Вучића)

– Топличин венац

– Вртларска (Земун)

– Трг Николе Пашића

– Вукова (Земун)

– Трг Републике

– Гаврила Принципа

– Узун Миркова

– Гајева (Земун)

– Ускочка

– Генерала Рајевског

– Француска

– Генерала Хорватовића

– Хиландарска

– Голсвортијева

– Цара Лазара

– Господар Јевремова

– Царице Милице

– Господара Вучића (до Војислава Илића)

– Цара Уроша (до Змаја од Ноћаја)

– Грчића Миленка (до Господара Вучића)

– Цетињска

– Гундулићева (Земун)

– Чика Љубина

– Давидовићева (Земун)

ПРВА ЗОНА

– Далматинска

– 22. oктобра (Земун)

– Делиградска (од Тиршове до краја)

– 27. марта

– Десанке Максимовић

– Авалска

– Димитрија Туцовића

– Адмирала Гепрата

– Динарска

– Академска (Земун)

– Добрачина (од Браће Југовића до краја)

– Андре Николића

– Добрињска

– Антифашистичке борбе

– Доситејева (Земун)

– Алексе Ненадовића

– Доситејева (од Браће Југовића до краја)

– Алексиначких рудара

– Достојевског

– Баба Вишњина

– др Милутина Ивковића

– Бежанијска (Земун)

– др Александра Костића

– Београдска (Земун)

– др Драгослава Поповића

– Бирчанинова

– др Петра Марковића (Земун)

– Бојанска

– Драже Павловића

– Бокељска

– Дубљанска

– Боре Марковића

– Дубровачка

– Боре Станковића

– Дубровачка (Земун)
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– Ђердапска

– Милована Миловановића

– Ђушина

– Милоша Поцерца

– Ђуке Динић

– Мирослава Тирша (Земун)

– Живка Карабиберовића

– Михајла Богићевића

– Жичка

– Мишарска

– Загребачка

– Млатишумина

– Задарска

– Молерова

– Зарија Вујошевића

– Мутапова

– Здравка Челара

– Небојшина

– Земунски пут

– Невесињска

– Иванковачка (до Кнез Данилове)

– Немањина (Земун)

– Ивићева (Земун)

– Николаја Островског (Земун)

– Интернационалних бригада

– Николе Тесле (Земун)

– Јадранска

– Новопазарска

– Јаше Продановића

– Омладинских бригада

– Јеврејска

– Орачка (Земун)

– Једренска

– Орловића Павла

– Јелене Ћетковић

– Охридска

– Јована Суботића (Земун)

– Палмира Тољатија

– Јове Илића

– Палмотићева (до Џорџа Вашингтона)

– Југ Богданова

– Панчевачка

– Јужни Булевар

– Панчићева

– Кајмакчаланска (до Поп Стојанове)

– Пастерова

– Каленићева

– Патријарха Варнаве

– Капетан Мишина

– Петра Кочића

– Капетана Радича Петровића (Земун)

– Петроградска

– Карађорђев трг (Земун)

– Петра Зрињског (Земун)

– Карађорђева (Земун)

– Пећска

– Караматина (Земун)

– Пожаревачка

– Катићева

– Пожешка

– Кеј ослобођења (Земун)

– Поп Стојанова

– Кичевска

– Поречка

– Кларе Цеткин (Земун)

– Праховска (Земун)

– Кнегиње Зорке

– Прве пруге (Земун)

– Кнегиње Љубице

– Прилаз (Земун)

– Кнеза од Семберије

– Прерадовићева (Земун)

– Козачинског

– Пролаз Албанија

– Комнен Барјактара

– Проте Матеје

– Косовска (Земун)

– Радослава Грујића

– Коче Капетана

– Рајачићева (Земун)

– Коче Поповића

– Рељина

– Крајишка

– Ресавска (од Немањине до краја)

– Краља Милутина

– Риге од Фере

– Краља Петра I (од Змаја од Ноћаја до краја)

– Рисанска

– Краљевића Марка

– Рузвелтова

– Краљице Марије

– Савска

– Краљице Наталије (од Каменичке до краја)

– Саве Машковића

– Кумановска

– Сазонова

– Ламартинова

– Сарајевска

– Личка

– Свете Поповића

– Ломина

– Светозара Марковића (од Немањине до краја)

– Луке Вукаловића

– Светозара Милетића

– Љубе Стојановића

– Светосавска (Земун)

– Маглајска

– Сењачка

– Мајора Илића

– Сибињанин Јанка

– Мајке Јевросиме (од Палмотићеве до краја)

– Симина

– Макензијева бб (Градић Пејтон)

– Синђелићева

– Максима Горког (до Господара Вучића)

– Скендер бегова

– Марка Орешковића

– Смиљанићева

– Маршала Бирјузова

– Солунска

– Мачванска

– Соколска

– Метохијска

– Средачка

– Милентија Поповића

– Станислава Сремчевића

– Милешевска

– Станоја Главаша

– Мике Аласа

– Старине Новака

30. новембар 2018.

30. новебар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 109 – 7

– Старо сајмиште

– Булевар Михајла Пупина (од Омладинских бригада до краја)

– Старца Вујадина (Земун)

– Булевар ослобођења (од Јове Илића до Баштованске)

– Студентска

– Валтазара Богишића

– Тадеуша Кошћушка

– Ваљевска

– Таковска (од 27. марта до краја)

– Василија Василијевића (Земун)

– Тимочка

– Ватрослава Јагића

– Тиршова

– Веле Нигринове

– Томаша Јежа

– Венизелосова

– Трговачка

– Видска

– Трг Бранка Радичевића (Земун)

– Виктора Бубња

– Трнска

– Вишеградска

– Тургењевљева

– Вишњичка

– Ћирила и Методија

– Владете Ковачевића

– Устаничка (до Грчића Миленка)

– Владетина (од Кнез Данилове до краја)

– Франше Д Епереа

– Владимира Радовановића

– Хајдук Вељков венац

– Владимира Роловића

– Хаџи Ђерина

– Војводе Довезенског

– Хаџи Милентијева

– Војводе Миленка

– Хаџи Проданова

– Војводе Мицка Крстића

– Хаџи Рувимова

– Војводе Пријезде

– Херцеговачка

– Војводе Скопљанца

– Хумска

– Војводе Степе (од Саве Машковића до Булевара Пеке Дапчевића)

– Цара Душана

– Војислава Илића (од Господара Вучића до краја)

– Цара Душана (Земун – до Добровољачке)

– Вучићев пролаз

– Цара Николаја II

– Генерала Жданова

– Цара Уроша (од Змаја од Ноћаја до краја)

– Горњоградска (Земун)

– Цветна (Земун)

– Господара Вучића (од Војислава Илића до краја)

– Цвијићева

– Гостиварска

– Церска

– Гробљанска (Земун)

– Црногорска

– Граничарска

– Челопечка

– Гружанска

– Чича Илијина

– Грчића Миленка (од Господара Вучића до краја)

– Чубрина

– Гундулићев венац

– Чубурска

– Давида Пајића

– Чумићево сокаче

– Данијелова

– Џона Кенедија (до Булевара Михајла Пупина)

– Деспота Ђурђа

– Џорџа Вашингтона

– Добановачка (Земун)

– Шантићева

– Драгослава Срејовића

– Шафарикова

– др Ивана Рибара бр. 91 (ТЦ Козара)

– Шумадијски трг

– др. Милоша Радојчића (Земун)

– Шуматовачка

– Дринчићева

ДРУГА ЗОНА

– Дунавска

– Ада хуја – пут за Ада хују

– Дурмиторска

– Албанске споменице

– Ђевђелијска (до Тршћанске)

– Александра Глишића

– Ђорђа Кратовца

– Александра Дубчека (Земун)

– Ђорђа Јовановића

– Бачванска

– Ђорђа Пантелића (Земун)

– Бело врело

– Ђурићева

– Београдског батаљона

– Жоржа Клемансоа

– Бистричка

– Заплањска

– Благоја Паровића

– Захумска

– Боже Јанковића

– Звечанска

– Боре Продановића

– Зрмањска

– Борисављевићева

– Иванковачка (од Кнез Данилове до краја)

– Борска

– Ивана Мажуранића (Земун)

– Босе Милићевић

– Јастребачка

– Бранка Крсмановића

– Јелисавете Начић

– Браће Ковач

– Јована Бранковића (Батајница)

– Браће Јерковић

– Јована Миодраговића (Земун)

– Будимска

– Јурија Гагарина

– Булевар Арсенија Чарнојевића (од Омладинских бригада до краја)

– Кајмачаланска (од Поп Стојанове до краја)

– Булевар војводе Мишића

– Карпатска

– Булевар Др Зорана Ђинђића (од Омладинских бригада до краја)

– Карпошева

– Булевар краља Александра (од Вјекослава Ковача до Устаничке)

– Кијевска

– Булевар Милутина Миланковића (од Омладинских бригада до краја)

– Кнез Данилова
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– Кнез Милетина

– Светог Николе

– Колашинска

– Светозара Радића

– Комовска

– Симе Игуманова

– Краљице Катарине

– Симе Шолаје

– Крижанићева

– Сланачки пут

– Крушевачка

– Сремских одреда

– Лазе Докића

– Стевана Дукића

– Лимска

– Стевана Христића

– Луја Адамича

– Стевана Марковића (Земун)

– Љермонтова

– Стеријина

– Љешка

– Стјепана Филиповића

– Љубе Недића

– Стругарска

– Љубићка

– Суботичка

– Љутице Богдана

– Табановачка

– Мајора Зорана Радосављевића (Батајница)

– Тетовска

– Максима Горког (од Господара Вучића до краја)

– Тиквешка

– Марије Бурсаћ (Земун)

– Топаловићева

– Мештровићева

– Топчидерски венац

– Мијачка

– Тошин бунар

– Мије Ковачевића

– Трише Кацлеровића

– Миленка Веснића

– Уроша Мартиновића

– Милорада Бонџулића

– Угриновачка (Земун)

– Милоша Бандића (Земун)

– Устаничка (од Грчића Миленка до краја)

– Милоша Зечевића

– Устаничка 64 (пословна зграда)

– Мира Попаре

– Учитеља Милоша Јанковића (Звездара)

– Михајла Валтровића (Жарково)

– Фабрисова

– Мишка Јовановића

– Фрушкогорска (Земун)

– Младена Митрића

– Хаџи Николе Живковића

– Наде Димић

– Херцег Стјепана

– Народних хероја

– Цара Душана (Земун – од Добровољачке до краја)

– Недељка Чабриновића

– Цариградска

– Незнаног јунака

– Црнотравска

– Николе Вучете

– Чарли Чаплина

– Новоградска

– Чиче Романијског

– Обалских радника

– Чучук Станина

– Облаковска

– Џона Кенедија (од Булевара Михајла Пупина до краја)

– Одеска

– Шилерова (Земун)

– Озренска

ТРЕЋА ЗОНА

– Олге Алкалај

– 16. октобра

– Орфелинова

– Алексе Бачванског

– Отона Жупанчича

– Атанасије Пуље (Земун)

– Палмотићева (од Џорџа Вашингтона до краја)

– Батајнички друм

– Париске комуне

– Богдана Жерајића

– Патријарха Јоаникија

– Боривоја Стевановића

– Паунова

– Борова

– Паштровићева

– Бранка Цветковића

– Петроварадинска

– Браће Рибникар

– Пионирска

– Браће Срнић

– Плажа Лидо

– Бранка Баришића (Земун)

– Поручника Спасића и Машере

– Булевар војводе Бојовића

– Првомајска (Земун)

– Булевар краља Александра (од Устаничке до краја)

– Прерадовићева

– Булевар Пеке Дапчевића

– Прешернова

– Булевар ослобођења (од Баштованске до краја)

– Прибојска

– Вајара Живојина Лукића

– Приморска

– Ванђела Томе

– Пуковника Миленка Павловића (Батајница)

– Вељка Дугошевића

– Рабина Алкалаја (Земун)

– Веспучијева

– Рада Неимара

– Ветерничка

– Раде Кончара

– Видиковачки венац

– Раде Кончара (Земун)

– Виноградарски венац

– Радничка

– Витезова Карађорђеве звезде

– Радоја Домановића

– Вишњица

– Ранкеова

– Вишевачка

– Ртањска

– Вјекослава Ковача

– Саве Текелије

– Владе Бајчевића

30. новебар 2018.
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– Водоводска (до Браће Вучковић)

– Љубе Давидовића

– Војводе Богдана

– Љубице Луковић

– Војводе Ђуровића

– Магеланова

– Војводе Саватија

– Македонска (Земун)

– Војводе Степе (од Булевара Пеке Дапчевића до краја)

– Малешка

– Војвођанска

– Манасијева

– Војвођанска (Земун)

– Марине Величковић

– Војина Ђурашиновића Костје

– Маријане Грегоран

– Врањска

– Марјановићева

– Вукасовићева

– Мата Видаковића

– Вуковарска

– Мате Јерковића

– Гандијева

– Матице српске

– Гарсије Лорке

– Мачванска (Земун)

– Генерала Штефаника

– Медаковићева

– Гетеова (Земун)

– Милана Вујаклије

– Горњачка

– Милана Јовановића

– Горњоградска

– Милана Ракића

– Грамшијева

– Милеве Марић Ајнштајн

– Грге Јанкеза

– Милорада Умљеновића

– Гуњак (Кумодраж)

– Милорада Шапчанина

– Дарвинова

– Миријевски венац

– Деспота Ђурђа (Земун)

– Михизова

– Диљска

– Мишка Крањца

– Добропољска

– Младе Босне

– Донска

– Мозерова

– др Ивана Рибара

– Момчила Радивојевића

– др Недељка Ерцеговца (Земун)

– Мостарска

– др Петра Марковића

– Насеље Степа Степановић

– Дреновачка

– Недељка Гвозденовића

– Душана Вукасовића

– Нехруова

– Ђаковачка

– Нова Галеника

– Ђевђелијска (од Тршћанске до краја)

– Обреновачка

– Ђорђа Вајферта

– Оморика

– Жанке Стокић

– Панчевачки пут

– Жарково

– Панте Срећковића

– Живка Давидовића

– Партизанске авијације

– Заге Маливук (Крњача)

– Патриса Лумумбе

– Задругарска (Земун)

– Пеке Павловића

– Златиборска (Земун)

– Пере Велимировића

– Зрењанински пут

– Петра Коњовића

– Игњата Јоба

– Пере Сегединца

– Излетнички пут

– Пере Ћетковића

– Истарска

– Петраркина

– Јабучка

– Пилота Михаила Петровића

– Јасенова

– Платана

– Јаше Игњатовића

– Праховска

– Јована Бијелића

– Прегревица (Земун)

– Канарево брдо

– Радних акција

– Карађорђева (Сланци)

– Радничка (Земун)

– Кедрова

– Радована Симића Циге

– Кестенова

– Радоја Дакића (Земун)

– Клаоничка (Земун)

– Радојке Лакић

– Кнеза Мутимира

– Ратка Митровића

– Космајска

– Руска

– Косте Главинића

– Руска (Земун)

– Косте Драгићевића (Земун)

– Савска магистрала

– Крајишка (Земун)

– Салвадора Аљендеа

– Крфска

– Сање Живановић

– Кула Сибињанин Јанка (Земун)

– Светомира Николајевића

– Кумодрашка

– Сибињанин Јанка (Земун)

– Лазаревачки друм

– Синише Станковића

– Лединачка

– Скопљанска (Земун)

– Липа

– Славољуба Вуксановића

– Луке Војводића

– Славујев венац

– Љуба Вучковића

– Слободана Бајића (Земун поље)
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, осим одредбе
члана 1. који се примењује почев од 1. јануара 2019. године.

– Стјепана Љубише
– Стојчино брдо
– Титова (Железник)

Скупштина Града Београда
Број 43-1058/18-С, 30. новембра 2018. године

– Тршћанска (Земун)
– Учитеља Милоша Јанковића
– Учитељска

Председник
Никола Никодијевић, ср.

– Филипа Вишњића (Земун)
– Цвијићева (Земун)
– Церова
– Црвених храстова
– Школски трг Миријево
– Шпанских бораца
ЧЕТВРТА ЗОНА
– Акробате Алексића
– Алије Алијагића
– Батајница
– Бели поток
– Бечмен
– Борча
– Велика Моштаница
– Велико село
– Византијска
– Водоводска (од Браће Вучковић до краја)
– Гочка

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2018. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3.
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, 99/16 и 113/17), члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 –
др. закон), члана 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 62/06, 47/11,
93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 91/16, 104/16 и 96/17) , члана 12.
став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. тачка 11. и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

– Даринке Радовић
– Добановци

ОДЛУКУ

– Душана Мађарчића
– Железник
– Земун поље
– Зуце
– Кнежевац
– Јајинци
– Котеж
– Крњача
– Лештане
– Љубомира Ивковића – Шуце
– Макиш
– Милорада Драшковића
– Обреновачка (Сремчица)
– Обреновачка бб (Ледине)

О РЕГУЛИСАЊУ СТАРОГ ДУГА ЗАКУПАЦА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ
ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се регулисање плаћања старог
дуга и отпис камате, као изворног јавног прихода Града Београда, доспелог за плаћање закључно са 30. новембром 2018.
године, садашњих и бивших закупаца пословног простора
на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења.

– Овча
– Ослобођења
– Остружница
– Падинска скела
– Петровчић
– Пиносава
– Првобораца
– Раковица село
– Ресник
– Рипањ
– Руцка
– Рушањ
– Селиште
– Сердар Јанка Вукотића
– Сланци
– Сремчица
– Стевана Луковића

Члан 2.
Дуг који је предмет ове одлуке представља дуг за закупнину и камату утврђен у пословним књигама Секретаријата
за имовинске и правне послове, закључно са 30. новембром
2018. године, дуг утврђен у пословним књигама градских
општина, односно општинских јавних предузећа за пословни простор, закључно са 30. новембром 2016. године и дуг
утврђен у пословним књигама Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда ЈП, закључно са 30. јуном
2018. године, као и дуг по основу потраживања за накнаду
штете.
Закључивање Споразума о начину и роковима измирења дуга, врши се по писменом захтеву дужника, на период
отплате који не може бити дужи од 24 месеца.
Утврђена месечна рата се уплаћује у току месеца, у складу са закљученим споразумом.

– Сурчин
– Умка
– Угриновци
– Фрање Крча (Земун)”

Члан 3.
Дужнику који на основу Споразума о начину и роковима измирења основног дуга – закупнине изврши једнократ-
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но измирење старог дуга, у року од осам дана од дана закључења Споразума, врши се отпуст дела дуга од 40%.
Уколико се са дужником закључи споразум на три месечне рате, врши се отпуст дела дуга од 30 %, на шест месечних рата, врши се отпуст дела дуга од 20% и на дванаест
месечних рата, врши се отпуст дела дуга од 10%.
Споразум се може закључити и на рок дужи од дванаест
месеци, али не дужи од 24 месеца, у ком случају нема отпуста дуга.
У случају измирења старог дуга на начин из ст. 1, 2. и 3.
камата се отписује у целости.
Члан 4.
За време отплате дуга на рате утврђене споразумом, закупац је дужан да редовно измирује текућу месечну закупнину у валутном року.
Члан 5.
Уколико дужник не уплати две узастопне рате утврђене
Споразумом, или не плати текућу месечну закупнину у валутном року, закључени Споразум престаје да важи.
Члан 6.
На дуг, који је предмет Споразума о начину и роковима
измирења основног дуга, неће се обрачунавати камата.
Члан 7.
Споразум најмање треба да садржи:
– укупан износ старог дуга;
– број рата и месечни износ сваке поједине рате репрограмираног дуга;
– рок доспећа сваке поједине рате репрограмираног
дуга;
– одредбе о условима под којима се споразум закључује
у погледу обрачуна камате и раскида, под условима из ове
одлуке;
– одредбу којом се дужнику јасно и недвосмислено ставља до знања да склапањем споразума признаје целокупан
износ старог дуга и да у случају раскида споразума на остатак дуга неће истицати приговор застарелости.
Члан 8.
Обавеза по основу камате дужника, отписује се након
измирења главног дуга, у целости.
Дужнику који је на дан 30. новембра 2018. године, имао
неизмирену обавезу само по основу камате, иста се отписује.
Члан 9.
Услов за стицање права по овој одлуци, јесте да закупац
измири све месечне закупнине од дана ступања на снагу
ове одлуке до закључења Споразума о начину и измирењу
основног дуга на рате.
Члан 10.
Споразуме о начину и роковима измирења старог дуга,
закључиваће Секретаријат за имовинске и правне послове,
надлежни органи градских општина и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на
коме је носилац права својине Град Београд, а којим управља Агенција за пословни простор („Службени лист Града
Београда”, број 11/14).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 43-1059/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 40. Закона о оглашавању („Службени гласник РС”, број 6/16), члана 12. Закона
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17 и
96/17) у члану 2. у ставу 2. речи: „ЈП „Београдска тврђава”
и ЈП „Ада Циганлија” замењују се речима: „ЈП „Београдска
тврђава”, ЈП „Ада Циганлија” и ЈКП „Градске пијаце”.
Члан 2.
У прилогу 1. који је саставни део Одлуке у подтачки 1.1.
под 1.1.1. „Посебан објекат за оглашавање” мења се и гласи:
„Рекламни медиј је пано који је слободностојећи објекат
на једном, два или више стубова носача, по правилу правоугаоног облика. Може имати једнострано или двострано
постављену огласну површину.
Рекламни стуб је слободностојећи објекат и може бити
цилиндричног, призматичног облика или у виду просторне решетке и сл., који по начину осветљавања мора да буде
просветљен.
Објекат за истицање ценовника бензинских станица је
слободностојећи објекат, наглашене вертикалне странице,
максималне висине од коте терена 10 m. Мора бити осветљен, и по начину осветљења искључиво просветљен.
Посебни објекти за оглашавање који се постављају на
површинама кровова објеката могу бити у облику просторних решеткастих структура -носачи заштитних знакова и
огласних порука на паноима, електронским дисплејима, у
виду светлећих слова и сл., који могу бити осветљени изнутра (просветљени) и споља светлошћу уједначеног интензитета, чија светлост мора бити усмерена према огласној површини и ограничена на њу.
Посебни објекти за оглашавање који се постављају на
површинама кровова објеката по правилу се постављају изнад кровног венца паралелно са равни фасаде објекта.
Посебни објекти за оглашавање могу да се постављају
групно или појединачно.
Огласна површина може да буде статична или покретна.
Максимална огласна површина посебног објекта за
оглашавање који се поставља на друге површине је 60 m2, а
максимална висина од коте терена до горње коте је до 20 m.”

Број 109 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 35-1060/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2018.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11
и 104/16), и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 54. став 2. Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС”, брoj 41/09),
члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука и
19/17) после члана 24. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 24а
Изузетно од члана 24. став. 1. тачка 1. ове одлуке, надлежни орган градске општине својим актом може дозволити,
у складу са одредбама овог члана, да се кућни љубимци (пси
и мачке) могу уводити у шалтер салу, услужни центар или
у писарницу објеката које користе органи градске општине.
У просторије из става 1. овог члана могу се уводити искључиво пси на поводнику, који су вакцинисани против
беснила и обележени у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Забрањено је уводити опасне псе у просторије из става 1.
овог члана.
У просторије из става 1. овог члана могу се уводити и
мачке у одговарајућем транспортеру које су обележене и
вакцинисане против беснила у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
Акт из става 1. овог члана се истиче на видном месту
објекта у који се дозвољава увођење кућних љубимаца.”
Члан 2.
У члану 34. у ставу 1. после тачке 17. ставља се зарез и
додаје се тачка 17а која гласи:
„поступа супротно одредби члана 24а.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-1061/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Члан 1.
У Одлуци о одређивању комуналних делатности („Службени лист Града Београда”, број 2/17) у члану 1. тачка 4.
брише се.
После тачке 6. додаје се нова тачка која гласи:
„6а. обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка
Калемегдан.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-1063/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и
83/18) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ
СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ОПШТИНА ВРАЧАР, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА МУТАПОВЕ, БОРИСЛАВА ПЕКИЋА И МАКЕНЗИЈЕВЕ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве,
Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж
парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар
(„Службени лист Града Београда”, број 1/06), за део блока
између улица Мутапове, Борислава Пекића и Макензијеве (у
даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, део блока између улица Мутаповe, Борислава Пекића и
Макензијевe са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,5 ha.
Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне регулације представља План генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама намењеним за мешовите градске центре (М1 – зона
мешовитих градских центара у зони центра Београда, зелене површине и саобраћајне површине.
Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације
је измена планираног решења дефинисаног важећим планом кроз дефинисање правила уређења и грађења у складу
са параметрима Планa генералне регулације грађевинског
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и могућностима локације.
Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Врачар, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) садржајем Измена
и допуна плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– мере заштите културно-историјаких споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистчки
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– графички део.
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Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт измена
и допуна плана изради у року од дванаест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће PARK LINE d.o.o., Београд,
Др Милутина Ивковића 11а.
Процењена финансијска вредност израде Измена и допуна плана детаљне регулације оквирно износи 3.716.076,00
динара (без износа прибављања геодетских подлога, инжењерско-геолошког елабората и стратешке процене).
Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града
Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида,
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Врачар.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Врачар.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-51/18 од 27. новембра 2018. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације
израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и Градске општине Врачар (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1055/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 109 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 12 став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) члана
11. и чл. 139–244. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, бр. 99/11, бр. 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О НАСТАВКУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН” У ФОРМИ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОД НАЗИВОМ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН” Д.О.О.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком Установа за физичку културу, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”, уписана код Привредног суда у Београду, регистарски уложак 5-152-00, матични
број: 07046103, ПИБ: 100209082, наставља да обавља делатност у форми Друштва са ограниченом одговорношћу под
називом Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о., Београд, Ул.
Илије Гарашанина бр. 26, матични број: 07046103, ПИБ:
100209082 (у даљем тексту: Друштво).
Члан 2.
Оснивач и једини члан Друштва је Град Београд, који је
власник удела од 100% у друштву.
Члан 3.
Друштво наставља обављање делатности на неодређено
време.
Друштво ће обављати делатност ради стицања добити,
у свему под условима и на начин утврђен даљим одредбама
ове одлуке.
Друштво самостално иступа у правном промету, а за
своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Члан 4.
Циљеви друштва су:
– развој и унапређење спорта и спортских активности;
– обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства за искоришћавање и одржавање спортских објеката;
– пружање услуга у обављању спортско-рекреативних и
културних активности грађана.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 5.
Друштво ће пословати под пословним именом:
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о., Београд.
Скраћено пословно име је: СЦ „Ташмајдан” д.о.о. Београд.
Члан 6.
Седиште друштва се налази у Београду, у Улици Илије
Гарашанина 26.

30. новембар 2018.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 7.
Претежна делатност коју ће друштво обављати је:
93.11. Делатности спортских објеката.
Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.
Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и послове спољнотрговинског промета роба и услуга, у
складу са законом.
ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ДРУШТВА
Члан 8.
Друштво има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика и садржи пословно име и седиште Друштва.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пословно
име Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и
датума завођења у деловодни протокол.
Број печата и штамбиља, њихова употреба, евиденција,
чување и уништавање ближе се уређују посебном одлуком.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
Члан 9.
Основни капитал друштва износи 121.299.803,76 динара
(словима: сто двадесет један милион двеста деведесетдевет
хиљада осамстотри динара седамдесетшест пара) и састоји
се из новчаног и неновчаног капитала.
Новчани капитал друштва износи: 10.000,00 динара,
(словима: десет хиљада динара).
Уписани новчани капитал оснивач ће унети у року од
две године од дана уписа у регистар привредних субјеката.
Неновчани капитал друштва износи 121.289.803,76 динара (словима: сто двадесет један милион двеста осамдесетдевет хиљада осамстотри динара седамдесетшест пара) и
састоји се од права својине на покретним стварима.
Укупан унети неновчани део основног капитала друштва износи 121.289.803,76 динара и састоји се од права
својине на покретним стварима и то:
1

ДАСКА ЗА СНЕГ

1

142,848.00

2

ЕЛЕКТРИЧНА РАМПА – Абардарева

1

186,976.20

3

ЕЛЕКТРО ОРМАН 2016

1

403,164.33

4

Монтажно демонтажна ограда „Соклав”

1

2,757,062.92

5

ОПРЕМА ЗА НАДЗЕМНЕ ХИДРАНТЕ

1

35,023.88

6

ПП АПАРАТИ С-9А

1

134,233.90

7

ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР

1

243,370.66

8

Рачунар МСГW Индивидуал ИИИx WИН10

1

44,965.00

9

Рампа

1

123,000.00

10 РОЛБА-САМОХОДНА МАШИНА ЗА РАВЊАЊЕ

1

9,504,347.80

11 СПОРТСКИ ПОД (ДОРАЦОРТ)

1

4,685,763.79

12 ТРАКТОР

1

995,174.40

13 ЛИФТ за инвалиде уф-28

1

170,208.28

14 ЕЛЕКТРООРМАН *Децији базен уф-27

1

99,213.44

15 ГОЛ ватерполо уф-12

1

52,736.35

16 ГОЛ ватерполо уф-12

1

52,736.35

17 ХАЛА монтазно-демонтазна уф-44

1

3,772,363.19

18 КАБЛОВИ и кабловски регали *ДБуф-29

1

128,046.72

19 КАМЕРА ЕП550 УФ-63

1

64,632.30

20 КАМЕРА ЕП550 уф-63

1

64,632.30

21 КЛИМА коморе пов.котл-хала уф-57

1

351,785.28

22 КЛИМА коморе пов.котл-хала уф-90

1

49,984.05

23 Клизна врата-профил алумил с300 1

1

601,125.00

24 Клизна врата-профил алумил с300 2

1

624,225.00

25 Котао са пратецом инсталацијомуф-59

1

1,978,662.02

26 МЕРНА опрема *Децији базен уф-37

1

94,492.19

30. новебар 2018.
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27 ОПРЕМА ЗА РАСВЕТУ СА ОРМАНОМ

1

2,145,041.83

94 ЛФ Интегритy Стаирцлимбер ЦЛСС

1

28 ОПРЕМА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ

1

8,200,783.74

95 ЛФ Сигнатуре Адј/абдоминал Дец Бенц

1

83,283.33

29 САТ јавни једнострани 800x800 Инса,

1

125

96 ЛФ Сигнатуре Цхин/Дип/Лег Раисе

1

128,250.00

97 лф сигнатуре мулти адјустабле бенцх

1

45,303.58

98 ЛФ Сигнатуре Мулти Адјустабле Бенцх

1

90,131.25
90,131.25

30 САТ јавни једнострани 800x800 Инса,

1

125

31 СОЛАРНИ колектори за загр.водест.34

1

3,306,429.20

281,833.33

32 ВРАТА ПП ИДРА ДБ РЕИ 120

1

377,509.14

99 ЛФ Сигнатуре Мулти Адјустабле Бенцх

1

33 ПУМПА ТА2Ц 4010-7W

1

122,500.00

100 ЛФ Сигнатуре Олyмпиц Флат Бенцх

1

84,708.33

34 ЕЛЕКТРОМАСИНСКА опр. дец. базен уф-12

1

328,294.77

101 ЛФ Сигнатуре Смитх Мацхине

1

353,875.00

35 ХИДРОМАСИНСКА опр. дец.базен уф-12

1

1,067,422.37

102 ЛФ СигнатуреАб Црунцх Бенцх

1

129,041.67

36 туш кабине

1

453,285.10

103 лфсигнатуре арм цурл бенцх

1

44,434.93

37 БИО САУНА

1

216,678.00

104 СПРАВА фитнес лифе за гр уф-38

1

56,287.39

38 Финска сауна 260x260x240 cm

1

240,015.09

105 ТЕЦХНОГYМ мултy спр. уф-25

1

45,248.07

39 Финска сауна 260x260x240 cm2

1

240,015.09

106 горионик „ОИЛОН” ТИП РП-300

1

2,765,174.61

40 Инфра црвена сауна

1

176,610.29

107 горионик оертли

1

214,863.00

41 ИНХАЛАТОР ПРИЗМА

1

50,175.00

108 ГРОМОБРАН

1

643,541.51

42 ИНТЕГРИТY СЕРИЕС ТРЕАДМИЛЛ ЦЛСТ 1

1

433,125.00

109 Инсталација санитарне топле воде

1

690,030.00

43 ИНТЕГРИТY СЕРИЕС ТРЕАДМИЛЛ ЦЛСТ 2

1

433,125.00

110 лед расвета-рефлектори

44

13,162,499.85

44 ИНТЕГРИТY СЕРИЕС ТРЕАДМИЛЛ ЦЛСТ 3

1

433,125.00

111 МАЗУТНА ИНСТАЛАЦИЈА

1

1,059,100.00

45 Ла сигнатуре Олyмпиц Инцлуне

1

43,393.68

112 ПП ЦЕНТРАЛА

1

315,621.87

46 Ла сингатуре бацк еxтенсион

1

40,179.28

113 СТОЛИЦЕ за трибине,полипроп уф-84

1

462,000.00

47 ЛЕЗАЈ за масазу 01061100

1

289,071.09

114 Хаммер Стренгхт Атлетиц Халф Рацк

1

349,699.58

48 лф цабле мотион цроссовер

1

186,214.35

115 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 1

1

154,218.75

49 ЛФ ИНСИГНИА ЛЕГ ЦУРЛ ЛУX

1

263,175.00

116 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 2

1

154,218.75

50 ЛФ Инсигниа Лег еxтенсион

1

164,333.05

117 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 3

1

154,218.75

51 ЛФ ИНСИГНИА ПЕЦТОРАЛ ФЛY/РЕАР

1

246,675.00

118 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 4

1

154,218.75

52 Лф Инсигниа Роw/Реар Делт

1

160,315.40

119 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 5

1

154,218.75

53 Лф Инсигниа Торсо Ротатион

1

160,315.40

120 ЛФ ИЦГ Спиннинг бике ИЦ6 6

1

154,218.75

54 ЛФ ИНТЕГРИТY ЦРОСС ТРАИНЕР ЦЛСXХ

1

216,666.67

121 ЛФ Инсигниа Цалф Еxтенсион

1

322,145.83

55 ЛФ Интегритy Цросс-Траинер ЦЛ

1

200,000.00

122 ЛФ Инсигниа Дип Цхин

1

361,214.58

56 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 1

1

115,500.00

123 ЛФ Инсигниа Флy/Реар Делтоид

1

447,213.81

57 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 10

1

115,500.00

124 ЛФ Инсигниа Хип Абдуцтион

1

414,677.08

58 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 11

1

115,500.00

125 ЛФ Инсигниа Лег Цурл

1

334,483.33

59 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 12

1

115,500.00

126 ЛФ Инсигниа Лег Еxтенсион СС-ЛЕ

1

363,270.83

60 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 2

1

115,500.00

127 ЛФ Инсигниа Роw/Реар Делт СС-РW

1

469,000.00

61 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 3

1

115,500.00

128 ЛФ Инсигниа Сеатед Лег Пресс

1

546,962.50

62 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 4

1

115,500.00

129 ЛФ Инсигниа Схоулдер Пресс

1

322,145.83

63 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 5

1

115,500.00

130 ЛФ Инсигниа Трицепс Пресс СС-ТП

1

428,385.42

64 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 6

1

115,500.00

131 ЛФ Интегритy Еллиптицал Цросс Траин

1

518,860.42

65 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 7

1

115,500.00

132 ЛФ Интегритy Еллиптицал Цросс-Траин

1

518,860.42

66 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 8

1

115,500.00

133 ЛФ Сигнатуре 2 Тиер Думббелл Рацк 1

1

102,812.50

67 ЛФ ЛИФЕ ЦYЦЛЕ ГX СПИНИНГ 9

1

115,500.00

134 ЛФ Сигнатуре 2 Тиер Думббелл Рацк 2

1

102,812.50

68 ЛФ ОПТИМА ХИП АБДУЦТИОН/АДДУЦТОР

1

173,387.50

135 ЛФ Сигнатуре Адј/абдоминал Дец.Бенц

1

92,145.70

69 лг инсигниа сеатед лег пресс

1

249,379.58

136 ЛФ Сигнатуре Арм Цурл Бенцх

1

101,343.75

70 лг инсигниа схоулдер пресс

1

147,658.99

137 ЛФ Сигнатуре Бацк Еxтенсион

1

100,921.48

71 лифе фитнесс елеватион ацхиве 1

1

286,458.33

138 ЛФ Сигнатуре Цхин/Дип/Лег Раисе СЦД

1

148,343.75

72 лифе фитнесс елеватион ацхиве 2

1

286,458.33

139 ЛФ Сигнатуре Мулти Адјустаб Бенцх С

1

102,676.64

73 лифе фитнесс елеватион ацхиве 3

1

286,458.33

140 ЛФ Сигнатуре Мулти Адјустаб Бенцх С

1

102,676.64

74 лифе фитнесс елеватион ацхиве 4

1

286,458.33

141 ЛФ Сигнатуре Олyмпиц Флат Бенцх СОФ

1

95,656.02

75 лифе фитнесс сингрy 360xм миx

1

1,136,143.88

142 ЛФ Сигнатуре Олyмпиц Инцлине Бенцх

1

109,697.27

76 мулти јунгле (сампле 4-стацк)

1

367,096.45

143 ЛФ Сигнатуре Сериес МЈ5

1

1,151,637.08

77 Парно купатило-плафон, расвета

1

188,849.38

144 ЛФ Сигнатуре Смитх Мацхине ССМ

1

386,134.37

78 ПАРОГЕНЕРАТОР 15КW И УГРАДЊА

1

103,125.00

145 Лифе Фитнесс Интегритy Треадмилл 1

1

721,606.67

79 Парогенератор Саwо 18КW

1

204,738.19

146 Лифе Фитнесс Интегритy Треадмилл 2

1

721,606.67

80 ПЕЋ КОМБИНОВАНА СА КОМАНДОМ

1

124,895.83

147 Лифе Фитнесс Интегритy Треадмилл 3

1

721,606.67

81 ПОДЛОГА за базене,анти-клизна уф-63

1

329,375.00

148 Лифе Фитнесс Интегритy Треадмилл 4

1

721,606.67

82 ПВЦ ЛАЈНЕР 1.5 мм са уградњом

1

160,343.89

149 Лифе Фитнесс Интегритy Треадмилл 5

1

721,606.67

83 ТЕХНОГYМ РУНРАЦЕ ТР

1

83,333.36

150 Систем техницке застите

1

725,557.87

84 ТЕХНОГYМ РУНРАЦЕ ТР 2

1

83,333.36

151 Светлеца реклама (500*150 cm) 7,5 m2

1

266,367.60

85 ЕКО МЕДИЦО ЛАСЕР

1

127,001.34

152 Алу врата на тоалетима-галерија Лед

4

169,990.00

86 кревет за масазу 2

1

85,500.00

153 Аутоматски омекшивач воде ОВ1354/25

1

184,608.87

87 кревет за масажу 1

1

85,500.00

154 Цилер – радни сат

1

214,760.00

88 БУББЛЕ ПУРЕ АИР ТЕАМ

1

1,281,402.77

155 Лед расвета – рефлектори 1

81

7,657,740.00

89 ХАММЕР СТРЕНГТХ АТХЛЕТИЦ ХАЛФ РАЦК

1

133,589.62

156 Лед расвета – рефлектори 2

27

8,370,270.00

90 Хаммер Стренгтх Селецт Стандинг Цал

1

273,125.00

157 Ролба WМ Маммотх елецтриц 0850

1

13,582,858.33

91 ЛФ Инсигниа Ассист Дип Цхин

1

332,500.00

158 МУЛТИ МЕДИЈАЛНИ ТЕРМИНАЛ/ЦИТАЦ КАРТ

1

38,391.66

92 ЛФ Инсигниа Трицепс Пресс

1

300,833.33

159 ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ

1

443,542.93

93 ЛФ Интегритy Цросс-Траинер ЦЛСXХ

1

304,791.67

УКУПНО: 121,289,803.76 динара
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Вредност неновчаног улога у стварима утврђена је од
стране оснивача – јединог члана друштва, а на основу књиговодствене вредности унете покретне имовине на дан доношења ове одлуке.
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ДРУШТВА
Члан 10.
Оствареном добити друштва располаже оснивач друштва.
Скупштина друштва одлучује о распоређивању добити
друштва по завршетку пословне године тако да може у целости исплатити остварену добит друштва, а може исту, у
целости или делимично, реинвестирати у друштво.
Члан 11.
Ако друштво заврши пословну годину са губитком, исти
се покрива из средстава резерви друштва.
Губитак друштва који се не може покрити на начин из
става 1. овог члана покрива се смањењем основног капитала друштва, у складу са законом.
УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ
Члан 12.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно.
Органи друштва су скупштина и директор.
Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу
са Законом о привредним друштвима.
Члан 13.
Скупштину друштва чине овлашћени представници
оснивача.
Скупштину друштва именује оснивач на период од четири године.
Скупштина друштва има председника и два члана.
Скупштина друштва одлучује о:
1. Именовању и разрешењу директора друштва и утврђивању његове зараде односно накнаде;
2. Надзору рада директора и усвајању извештаје директора;
3. Доношењу годишњег програма пословања друштва;
4. Одобрењу и усвајању финансијских извештаја, као и
извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били
предмет ревизије;
5. Одобрава именовање ревизора и накнаду за његов
рад;
6. Расподели добити и начину покрића губитка, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити
оснивачу;
7. Повећању и смањењу основног капитала друштва;
8. Обавезама чланова друштва на додатне уплате и о
враћању тих уплата;
9. Промени делатности, пословног имена и седишта друштва;
10. Измени оснивачког акта;
11. Образовању огранка друштва;
12. Доноси одлуку о стицању, давању у закуп, залагању
или другом располагању имовином велике вредности, у
складу са Законом о привредним друштвима, уз претходну
сагласност Оснивача;
13. Доноси одлуку о продаји имовине велике вредности,
у складу са Законом о привредним друштвима, уз претходну сагласност Оснивача;
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14. Давању сагласности на закључење уговора о кредиту;
15. Доношењу Пословника о раду друштва;
16. Приступању новог члана и даје сагласност на пренос
удела трећем лицу у случају из члана 167. овог закона;
17. Статусним променама, променама правне форме и
престанку рада друштва;
18. Покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране
друштва;
19. Именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
20. Другим питањима из делокруга Скупштине у складу
са законом и овом одлуком.
Члан 14.
Скупштина доноси одлуке већином гласова чланова
Скупштине.
Скупштина једногласно одлучује о:
1. Повећању или смањењу основног капитала;
2. Статусним променама и променама правне форме;
3. Доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
4. Расподели добити и начину покрића губитка;
5. Обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању
тих уплата.
Члан 15.
Директор друштва именује се на период од четири године, уз могућност поновног именовања.
За свој рад директор одговара Скупштини друштва.
Директор друштва:
1) Представља и заступа друштво, у складу са законом и
овом одлуком;
2) Организује и руководи процесом рада;
3) Води пословање друштва;
4) Одговара за законитост рада друштва;
5) Предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
6) Предлаже финансијске извештаје;
7) Одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
8) Одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у друштву, у складу са законом;
9) Доноси акт о организацији и систематизацији послова и друге акте друштва;
10) Доноси план набавки;
11) Извршава одлуке Скупштине;
12) Обавештава Скупштину о пословању и подноси
Скупштини извештаје о пословању;
13) Обавља и друге послове, у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 16.
За првог директора друштва именује се Милан Нововић из Београда, Ул. браће Николић број 27, Сурчин, ЈМБГ
2611969710125.
АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА
Члан 17.
Друштво чува следеће акте и документа:
1) Ову одлуку и све њене измене;
2) Решење о регистрацији друштва;
3) Опште акте друштва;
4) Одлуке оснивача донесене у вршењу функција скупштине;
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5) Документа која доказују својину и друга имовинска
права друштва;
6) Извештаје директора друштва;
7) Књигу одлука;
8) Записнике, одлуке и закључке скупштине и директора
друштва;
9) Финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештаје ревизора;
10) Књиговодствену документацију и рачуне;
11) Документа о финансијском извештају и извештајима
о пословању, поднета надлежним органима;
12) Уговоре које је друштво закључило;
13) Остала акта и документа утврђена законом.
Друштво је дужно да акте и документе из става 1. овог
члана чува у свом седишту.
Акта и документа из става 1. овог члана чувају се на начин и у роковима утврђеним Законом и прописима о архивској грађи.
ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 18.
Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и
податке који су пословна тајна друштва.
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка
радног односа запосленог у друштву.
ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА И СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА
Члан 19.
Друштво се може повезивати са једним или више повезаних друштава, на начин и по условима прописаним законом.
Друштву могу да приступе и други улагачи – чланови, уз
уношење одговарајућих средстава.
Одлуку о пријему новог члана, односно прихватању улагања трећих лица, доноси Скупштина друштва, а уговоре
закључује директор, уз претходну сагласност оснивача.
Члан 20.
Скупштина може донети одлуку да се изврше статусне
промене друштва.
Одлука о статусним променама (спајање, подела и одвајање) доноси се на основу и у складу са законом.
ПРЕСТАНАК ДРУШТВА
Члан 21.
Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Измене и допуне ове одлуке врши Скупштина друштва.
Измене и допуне ове одлуке врше се у писменом облику.
Члан 23.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд преузима
све запослене из Установе за физичку културу, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”.
Члан 24.
На основу ове одлуке Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
Београд ће се уписати у регистар привредних субјеката Републике Србије.
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Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд преузима
сва права и обавезе Установе настале из пословања до тренутка уписа друштва у регистар привредних субјеката, те се
задржава континуитет делатности и пословања.
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд је правни
следбеник Установе за физичку културу, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан.”
Друштво задржава матични број и порески идентификациони број Установе за физичку културу, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан.”
Друштво се обавезује да у року од 30 дана од дана регистрације у регистру Агенције за привредне регистре Републике Србије започне поступак брисања Установе за физичку културу, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”, из
регистра Привредног суда у Београду.
Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком, примењиваће се Закон о привредним друштвима.
Члан 26.
Ова одлука ступа снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда” а примењиваће се од дана регистрације у регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
Скупштина Града Београда
Број 66-1067/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 –
др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона и
83/14), чл. 10, 11. и 113. закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон и 101/16 – др. Закон) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВAЊУ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ БЕОГРАДА”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се установа социјалне заштите за
пружање услуге привременог смештаја деци којој је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а ради задовољења основних потреба и услуге свратишта којом се деци обезбеђује пружање привремених или
повремених интервенција и задовољење тренутних потреба, као и посредовање у обезбеђивању доступности других
услуга у заједници.
Установа из става 1. ове одлуке је установа од општег
интереса која има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, закона
и ове одлуке.
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач установе из члана 1. ове одлуке је Град Београд,
Улица Драгослава Јовановића 2, матични број 17565800 (у
даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Назив установе из члана 1. ове одлуке је „Прихватилиште за децу Београда” (у даљем тексту: Прихватилиште).
Члан 4.
Седиште Прихватилишта је у Београду, Живка Давидовића 64.
Прихватилиште не може променити пословно име и седиште без претходне сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 5.
У Прихватилишту се пружа:
1. услуга привременог смештаја деци којој је потребно
неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а
ради задовољења основних потреба, најдуже до шест месеци;
2. услуга свратишта којом се деци обезбеђује пружање
привремених или повремених интервенција и задовољење
тренутних потреба, као и посредовање у обезбеђивању доступности других услуга у заједници.
Члан 6.
Претежна делатност Прихватилишта је:
87.90 – Остали облици социјалне заштите са смештајем
88.91 – Делатност дневне бриге о деци
88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја
Члан 7.
У Прихватилишту се могу обављати и друге делатности
сагласне основној делатности, под условом да се обављањем
тих делатности не ремети обављање делатности социјалне
заштите, као претежне делатности.
Прихватилиште не може променити претежну делатност без претходне сагласности оснивача.
Члан 8.
У обављању делатности Прихватилиште може да сарађује са одговарајућим установама и организацијама у земљи и иностранству ради унапређења делатности и размене искустава.
Члан 9.
Средства којима се оснива Прихватилиште су средства у
јавној својини и то:
– Оснивачки улог у новчаном износу од 500,00 динара
обезбедиће се у буџету Града Београда у 2019. години.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРИХВАТИЛИШТУ И ПРИХВАТИЛИШТА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 10.
Прихватилиште је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности Прихватилишта под условима и на начин уређен законом и прописима
донетим на основу закона;
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– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који
служе за обављање делатности Прихватилишта;
– развој и унапређење квалитета обављања делатности,
као и унапређење организације и ефикасности рада.
Прихватилиште је дужно да обавља делатност у складу
са законом, овом одлуком и Статутом.
Члан 11.
Оснивач има право:
– да директору и Управном одбору Прихватилишта предлаже мере у циљу остваривања делатности;
– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању;
– да, у складу са законом, предузима мере којима се
обезбеђују услови за обављање делатности.
Члан 12.
Прихватилиште је дужно да:
– у остваривању делатности поступа по предлозима
оснивача;
– оснивачу подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду
и пословању;
– на статут и акт о организацији и систематизацији послова Прихватилишта прибави сагласност оснивача;
– за промену назива и седишта претходно прибави сагласност оснивача;
– за промену делатности претходно прибави сагласност
оснивача;
– на годишњи програм рада установе и годишњи финансијски план прибави сагласност оснивача.
Члан 13.
Оснивач је дужан да:
– Прихватилишту обезбеди материјалне и друге услове
за несметано обављање делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење обављања делатности.
Члан 14.
Годишњи план и програм рада Прихватилиште доноси
крајем текуће године за наредну годину.
Члан 15.
Средства за обављање делатности установе обезбеђују се:
– из буџета оснивача;
– из прихода од делатности за коју је Прихватилиште регистровано;
– из других извора у складу са законом.
Члан 16.
Прихватилиште има својство правног лица са правима,
обавезама и одговорностима која му припадају на основу
закона и оснивачког акта.
VI. ОРГАНИ ПРИХВАТИЛИШТА
Члан 17.
Органи Прихватилишта су:
– директор,
– Управни одбор и
– Надзорни одбор.
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Члан 18.

Прихватилиштем руководи директор.
Директора именује оснивач на период од четири године,
на основу конкурса, по прибављеном мишљењу управног
одбора Прихватилишта.
Управни одбор расписује конкурс за директора Прихватилишта, најкасније 30 дана пре истека мандата раније
именованом директору. Кандидат за директора Прихватилишта уз прописану конкурсну документацију подноси
програма рада за мандантни период за који се врши избор.
Члан 19.
Директор Прихватилишта:
– организује и руководи радом Прихватилишта;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова
и друга општа акта у складу са законом и Статутом Прихватилишта;
– извршава одлуке Управног одбора Прихватилишта;
– заступа Прихватилиште;
– стара се о законитости рада Прихватилишта;
– одговоран је за спровођење програма рада Прихватилишта;
– одговоран је за материјално-финансијско пословање
Прихватилишта;
– доноси план набавки;
– врши друге послове утврђене законом и Статутом Прихватилишта.
Члан 20.
Дужност директора Прихватилишта престаје истеком
мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним и несавесним радом проузрокује штету Прихватилишту или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду Прихватилишта;
4) ако је правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слободе
и права човека и грађанина, против права по основу рада,
против части и угледа, против полне слободе, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;
5) из других разлога утврђених законом или Статутом
Прихватилишта.
Члан 21.
Прихватилиштем управља Управни одбор.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Управни одбор има пет чланова.
Председник и два члана су представници оснивача и два
члана представника запослених у Прихватилишту.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
У случају спречености председника Управног одбора,
седницу управног одбора може заказати и њој председавати члан Управног одбора кога одреди председник, односно
кога управни одбор изабере.
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Члан 22.
Управни одбор Прихватилишта:
– доноси Статут;
– доноси друге опште акте Прихватилишта, предвиђене
законом и статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању Прихватилишта;
– доноси програмe рада Прихватилишта, на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи финансијски извештај;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
– закључује уговор о раду са директором, на одређено
време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које
је већ запослено у Прихватилишту на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;
– одлучује о другим питањима утврђеним законом и
статутом.
Члан 23.
Дужност члана Управног одбора Прихватилишта престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Прихватилишта разрешиће члана управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слободе
и права човека и грађанина, против права по основу рада,
против части и угледа, против полне слободе, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;
4) из других разлога утврђених законом или Статутом
Прихватилишта.
Члан 24.
Надзорни одбор врши надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор има три члана од којих су председник и
један члан представници оснивача и једног члана представника из реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.
Чланови Надзорног одбора Прихватилишта именују се
на период од четири године.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан управног одбора установе.
У случају спречености председника Надзорног одбора,
седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати члан Надзорног одбора кога одреди председник.
Члан 25.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду оснивачу.
Члан 26.
Дужност члана Надзорног одбора Прихватилишта престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Прихватилишта разрешиће члана надзорног
одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
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3) ако је правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слободе
и права човека и грађанина, против права по основу рада,
против части и угледа, против полне слободе, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;
4) из других разлога утврђених законом или Статутом
Прихватилишта.
Члан 27.
За обављање појединих стручних послова Прихватилиште може ангажовати друга правна и физичка лица, у складу са статутом.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
До именовања директора Прихватилишта оснивач ће
именовати вршиоца дужности директора Прихватилишта
посебним решењем.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дуже од једне године.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора установе прописане законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења које има директор установе.
До именовања Управног одбора Прихватилишта у складу са овом одлуком послове управног одбора обављаће
управни одбор од три члана од којих су председник и два
члана представници оснивача.
Управни одбор Прихватилишта из става 2. овог члана
донеће стaтут Прихватилишта у року од 15 дана од ступања
на снагу ове одлуке.
Директора, председника и чланове Управног одбора,
председника и чланове Надзорног одбора именоваће оснивач у року од најдуже 120 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 29.
Прихватилиште почиње са радом уписом у судски регистар, доношењем Статута, Правилника о организацији и
ситематизацији послова, као и доношењем свих аката потребних за подношење захтева за добијање лиценци за пружање услуга социјалне заштите у оквиру Прихватилишта и
испуњењем других услова за почетак рада у складу са законом и овом одлуком.
Члан 30.
Средства за спровођење радњи и свих неопходних трошкова у циљу обезбеђења услова за почетак обављања делатности Прихватлишта обезбеђују се из буџета оснивача
преко ресорне организационе јединице надлежне за послове социјалне заштите.
Члан 31.
Вршилац дужности директора Прихватилишта из члана
28. ове одлуке дужан је да достави организационој јединици Градске управе надлежној за послове социјалне заштите
предлог активности и извештај о реализацији активности
о испуњености услова за почетак рада Прихватилишта, у
складу са чланом 29. ове одлуке.
Члан 32.
Прихватилиште преузима архиву, послове и запослене
који су радили на пословима пружања услуга у Прихвати-
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лишту са прихватном станицом при Заводу за васпитање
деце и омладине Београд на начин прописан законима и
подзаконским актима којима се уређују радни односи.
Члан 33.
Прихватилиште преузима од Завода за васпитање деце
и омладине Београд, возни парк, опрему и наменска финансијска и друга средства које је користило Прихватилиште
са прихватном станицом при Заводу за васпитање деце и
омладине Београд.
Средства из става 1. овог члана утврдиће се ванредним
пописом имовине и обавеза и записником о примопредаји
на дан почетка рада Прихватилишта.
Члан 34.
Корисници који су смештени у Прихватилишту са прихватном станицом при Заводу за васпитање деце и омладине Београд наставиће да користе услугу у Прихватилишту.
Члан 35.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-1064/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2018. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и
19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

OДЛУК А
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I
КАРАЂОРЂЕВИЋУ
Члан 1.
Подиже се споменик краљу Александру I Карађорђевићу, на платоу између Старог и Новог двора, односно између
здања Генералног секретаријата председника Републике и
Скупштине Града Београда.
Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за
културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-1056/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 77, а у вези са чланом 78. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”,
бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник
РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС, 83/14, 113/17 и
44/18/), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр.
80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05,
85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др.
закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13,
68/14, 105/14, 91/15, – аутентично тумачење, 112/15, 15/16,
108/16 и 30/18), члана 35. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13 – усклађени износи, 125/14 – усклађени износи, 95/15
– усклађени износи, 83/16, 91/16 – усклађени износи, 104/16
– др. закон и 96/17 – усклађени износи), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8267/2016-1 од 11. октобра 2016.
године и Закључка број 023-8375/2017 од 31. августа 2017. године, донела је

ОД Л У КУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМАРСКИХ
И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „TRAYAL KORPORACIJA”
А.Д. КРУШЕВАЦ
Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу неизмирених јавних прихода од стране Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа ,,Trayal Korporacija”
а.д. Крушевац, матични број: 07144083, и то потраживања
по основу неизмирених изворних прихода са стањем на дан
31. децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 2. августа 2018. године и потраживања настала у периоду после
31. децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 2.
августа 2018. године и потраживања по основу неизмирених
уступљених прихода са стањем на дан 31. децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 31. августа 2017. године
и потраживања настала у периоду после 31. децембра 2016.
године са припадајућом каматом до 2. августа 2018. године,
у укупном износу од 4.821.308,21 динар, конвертују се у трајни улог у капиталу Предузећа за производњу гумарских и
хемијских производа „Trayal Korporacija” а.д. Крушевац.
Потраживања града Београда, настала по основу неизмирених јавних прихода Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа „Trayal Korporacija” а.д. Крушевац из става 1. овог члана, чине:
1) Изворни јавни приходи у укупном износу од
2.972.443,98 динара:
– Порез на имовину у износу од 933.625,60 динара;
– Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне
средине у износу од 21.481,10 динара;
– Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору у износу од 2.017.337,28 динара.
2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од
1.848.864,23 динара:
– Порез на зараде у износу од 10.229,04 динара;
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и
доприноса у износу од 1.753.456,72 динара;
– Порез на друге приходе у износу од 85.178,47 динара.
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Члан 2.
Конверзија доспелих потраживања, насталих по основу изворних јавних прихода, са стањем на дан 31. децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 2. августа
2018. године и потраживања настала у периоду после 31.
децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 2. августа 2018. године, као и доспелих потраживања, насталих
по основу уступљених јавних прихода, са стањем на дан 31.
децембра 2016. године, са припадајућом каматом до 31. августа 2017. године и потраживања настала у периоду после
31. децембра 2016. године са припадајућом каматом до 2.
августа 2018.године, у трајни улог Града Београда у капиталу Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа „Trayal korporacija” а.д. Крушевац, по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода, спровешће
се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред
припремљеног плана реорганизације привредног друштва.
Члан 3.
Овом одлуком се се ставља ван снаге Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених
уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу привредног друштва Предузеће за производњу гумарских и
хемијских проивода „Trayal korporacija а.д. из Крушевца
(„Службени лист Града Београда”, број 126/16).
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-1046/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2018. године, на основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16),
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени лист
Града Београда”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
oдлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД
1. Покреће се поступак избора директора јавног предузећа чији је оснивач град Београд, и то за Јавно предузеће
за обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава”, Београд.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јавном
конкурсу за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.
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4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном
листу Града Београда”, најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије
и на интернет страници Градске управе Града Београда.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за
културу и Секретаријат за информисање.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-1076/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за
обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава”, Београд, број 02-1076/18-С од 30. новембра 2018. године, Скупштина Града Београда оглашава:

Ј А В НИ КОН КУ Р С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД
Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд – ЈП „Београдска тврђава”, Београд, Теразије 3/V. Матични број: 17416774, ПИБ: 101516631.
Претежна делатност јавног предузећа: 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности.
Радно место: Директор Јавног предузећа за обављање
делатности од општег интереса за град Београд „Београдска
тврђава”, Београд, на период од четири године.
За избор директора предузећа потребно је испунити
следеће услове:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;

30. новембар 2018.

– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Теразије 3/V.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16)
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се у зпечаћеној коверти за
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секретаријата за културу, Трг републике 3/I, Београд (Писарница
Секретаријата за културу, Трг Николе Пашића 6) са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа
за обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава”, Београд”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти у
дужини радног искуства и податке о посебним областима
знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених (издат на образцу
сходно Закону о матичним књигама „Службени гласник
РС”, бр. 20/09 и 145/14);
– уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног центра за социјални рад);
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде
или други акти на основу којих се доказује да има најмање
пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање; из наведених
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство);
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти на основу којих се доказује да лице
има најмање три године радног искуства на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа);
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти на
основу којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у фршењу функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;

30. новебар 2018.
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– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Лидија Лешевић Комазец тел: 011/4155-040, сваког радног дана од 11.00 до 15.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14
и 83/18) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

ИЗМ Е Н У П ЛА Н А Д ЕТА ЉН Е Р ЕГ УЛА ЦИЈ Е
ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА
ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ, ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. Увод
Изради Измене Плана детаљне регулације за подручје
између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град
(„Службени лист Града Београда”, број 83/15) приступило се
на основу Одлуке о изради Измене плана детаљне регулације између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град
(„Службени лист Града Београда”, број 69/17) (у даљем тексту: Измена плана).
2. Циљ израде измене плана
Измена плана односи се на измену текстуалног дела
Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге
на Дорћолу, општина Стари град („Службени лист Града
Београда”, број 83/15).
Циљ израде измене плана је редефинисање планираних
висина објеката за зону С – подзоне С2, С3, С4 и С5 и зону
К – подзоне К3, К4, К5, К6 и К7.
3. Планско решење
Овом изменом плана, мења се поглавље Б) ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА, тачка 1. Појмовник.
Мења се појам Висина објекта дефинисан под тачком
Спратност и висина објекта, тако да гласи:
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од нулте коте објекта. Код
објеката са равним кровом висина венца се рачуна до ограде повучене етаже. Изражава се у метрима дужним.
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Мења се појам Повучени спрат, тако да гласи:
Повучени спрат – последња етажа повучена од фасадне равни према јавној површини минимално 1,5 m у нивоу
пода. Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад
коте пода повучене етаже.
Овом Изменом плана мења се поглавље ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА:
5.1. Становање и стамбено ткиво – Зона „С”
За ПОДЗОНЕ С2, С3, С4 и ПОДЗОНУ С5, у табелама,
под тачком „Висина венца објекта” мења се следеће:
– Назив ове тачке гласи Висина објекта (уместо Висина
венца објекта);
– Додаје се као први став следећа реченица: „Максимална висина објекта дефинисана је максималном висином
венца и максималном спратношћу”;
– Брише се реченица „Максимална висина венца дефинисана је у односу на завршну етажу (венац повученог
спрата)”;
Тачка „Висина објекта” за подзоне С2, С3, С4 и С5 гласи:
ПОДЗОНЕ С2, С3, С4
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објекта, у односу на нулту коту је:
У подзони С2 – 16 m
У подзони С3 – 19 m
У подзони С4 – 22 m
– Максимална спратност је:
У подзони С2 – П+3+Пс
У подзони С3 – П+4+Пс
У подзони С4 – П+5+Пс
– За планиране објекте у компактном блоку чија је висина венца нижа од
венца бочног суседа исте спратности, дозвољено је ускладити венац према
вишем суседу како би се постигао континуитет, на следећи начин:
– У Блоку бр. 3, висину венца објеката у Цара Душана 17 и 19 усагласити
(изједначити) са постојећом висином венца Физичког факултета у Цара
Душана 13.
– У Блоку бр. 11, планирани објекат на парцели у улици Солунској 10,
висински усагласити са постојећим објектом у Солунској 8, а ка постојећем
објекту у Јеврејској 15 максимална висина венца је 13m.
– У Блоку бр. 37, планирани објекат на парцели у Добрачиној 58, висински
усагласити са суседом у Добрачиној 56а. Венац последње пуне етаже планираног објекта повезати са венцем постојећег објекта.
– У Блоку бр. 37, планирани објекат на парцели у Доситејевој 47а, висински
усагласити са постојећим објектом у Доситејевој бр.47.
– У Блоку бр. 39, планирани објекат на парцели у Доситејевој40 и Доситејевој 36, висински усагласити са постојећим објектом у Доситејевој бр.38.
– У Блоку бр. 39, планирани објекат на парцели у улици Скендер беговој 61,
висински усагласити са постојећим објектом у Скендер беговој 63.
– За све објекте који су валоризовани као објекти амбијенталних вредности, а налазе се у подзонама С2, С3 и С4 и за исте је планирана већа
спратност од постојеће, може се применити максимална висина венца дата
за подзону. Висина венца за ове објекте ће бити потврђена кроз додатну
анализу Завода за заштиту споменика културе за сваки објекат посебно.
Објекти амбијенталних вредности су приказани на карти бр. 11 – Заштита
културних добара, Р 1:1.000.

ПОДЗОНА С5
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објекта, у односу на нулту коту је:
У подзони С5 – 25 m
– Максимална спратност је:
У подзони С5 – П+6+Пс

Такође, за ПОДЗОНЕ С2, С3, С4, у табели, под тачком
„Услови за формирање грађевинске парцеле” допуњује се
став:
„Није дозвољено спајање катастарских парцела које се
налазе у оквиру различитих подзона”, тако да гласи: „ Није
дозвољено спајање катастарских парцела које се налазе у
оквиру различитих подзона, осим катастарских парцела
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451/1, 451/2 и 452 КО Стари град. За планирану грађевинску
парцелу, од ових катастарских парцела, примењују се параметри дефинисани за подзону С3.
5.2. Комерцијалне зоне и градски центри – Зона „К”
За подзоне К3, К4, К5, К6 и К7, у табелама, под тачком
Висина венца објекта мења се следеће:
– Назив ове тачке гласи Висина објекта (уместо Висина
венца објекта);
– Додаје се као први став следећа реченица: „Максимална висина објекта дефинисана је максималном висином
венца и максималном спратношћу”;
– Редефинише се текст тачке „Висина венца објекта”.
Тачка „Висина објекта” за подзоне К3, К4, К5, К6 и К7
гласи:
ПОДЗОНА К3
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца и
објекта максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објеката у подзони К3 је 28 m.
– Максимална спратност објеката у подзони К3 је П+6+Пс.
(Изузетак је акценат у блоку 26, на углу улица Дунавске и Тадеуша Кошћушка, планиране пратности П+8, максималне висине венца 32 m).

30. новембар 2018.

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Регистрација предузећа;
2. Лиценца одговорног урбанисте;
3. Одлука о изради плана;
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове;
5. Извештај о јавном увиду;
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана;
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја
на животну средину;
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради
плана;
9. Извештај о раном јавном увиду;
10. Образложење примедби са раног јавног увида;
11. Елаборат раног јавног увида.
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1052/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

ПОДЗОНА К4
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објекта у подзони К4 је 28 m.
– Максимална спратност објеката у подзони К4 је П+6+Пс.
(Изузетак је блок 42 где је максимална спратност П+5, а максимална
висина венца 21 m).

ПОДЗОНА к5
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објекта у подзони К5 је 28 m.
– Максимална спратност објеката у подзони К5 је П+6+Пс.

ПОДЗОНА к6
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца објекта у подзони К6 је 28 m.
– Максимална спратност објеката у подзони К6 је П+6+Пс.

ПОДЗОНА к7
Висина – Максимална висина објекта је дефинисана максималном висином венца
објекта и максималном спратношћу.
– Максимална висина венца у подзони К7 је 28 m.
– Максимална спратност објеката у подзони К7 је П+6+Пс.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ИЗМЕ НУ ПЛА НА ДЕ ТА ЉНЕ РЕ ГУЛ А ЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 557+634 ДО КМ 560+212 ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-70 ГРАНИЦА
ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ) ОПШТИНЕ ЗЕМУН И СУРЧИН
I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

4. Смернице за спровођење плана

А) ОПШТИ ДЕО

Овом изменом плана, ставља се ван снаге део текста
Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге
на Дорћолу, општина Стари град („Службени лист Града
Београда”, број 83/15) и то:
– појмови „Висина објекта” и „Повучени спрат”, тачке 1.
Појмовник, поглавља Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА;
– тачка „Висина венца објекта” у подзонама С2, С3, С4 и
С5, поднаслов 5.1. СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНО ТКИВО –
ЗОНА „С” поглављe 5) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА;
– тачка „Висина венца објекта” у подзонама К3, К4, К5,
К6 и К7, поднаслов 5.2. КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ И ГРАДСКИ ЦЕНТРИ – ЗОНА „К”, поглавља 5) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА,
а допуњује се тачка „Услови за формирање грађевинске
парцеле” у подзонама С2, С3, С4.

1. Полазне основе
Изради Измене плана детаљне регулације комплекса
бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске
– Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин (у даљем
тексту: Измена плана), приступило се на основу Одлуке о
изради измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд
(Добановци), општине Земун и Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 97/17), (у даљем тексту: Одлука).
У складу са одлуком, измена плана се односи на измену
текстуалног дела Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентацио-
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ној стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд
(Добановци), општине Земун и Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 57/16) – поглавља:
– 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
– 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ
ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ – Урбанистичке
мере заштите од пожара
– 4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
– 5.1.4. УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ подзона Добановци 2
„УЦ2”,
– 6. Биланси урбанистичких параметара – табеле 3 и 4
– В) Смернице за спровођење плана – 1. Однос према
постојећој планској документацији
Циљ израде Измене плана је повећање индекса изграђености на локацији Услужни центри подзона Добановци 2 „УЦ2”.
Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
3. Општа правила уређења и грађења
Овом изменом плана мења се текстуални део Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634
до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70
граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и
Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 57/16), и то:
У поглављу 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА мења
се први пасус и допуњују се се други и пети пасус, тако да гласе:
– Заштита природе, заснована на очувању и одрживом
коришћењу природних добара и природних вредности,
спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом
о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о еколошкој
мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) и др.
– Према Централном регистару заштићених природних
добара Србије, који води Завод за заштиту природе Србије,
у обухвату предметног плана нема заштићених природних
добара. У границама Измене плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите,
еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, као
ни евидентираних природних добара. У складу са Уредбом
о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10),
предеони елементи са очуваном или делимично измењеном
вегетацијом (шумарци аутохтоних врста, групе и појединачна стабла, кошанице, живице, међе, шибљаци и др.) имају функцију еколошких коридора од локалног значаја.
– (Решење о условима заштите природе, број 020-1336/2
од 12. јула 2013. године, Решење о условима заштите природе, број: 020-974/3 од 7. јуна 2018. године, Завода за заштиту
природе Србије; Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, број: 501.2-47/2013-V-04 од 1. јула
2013. године, Секретаријата за заштиту животне средине;
Услови ЈКП „Зеленило – Београд”, број: 51/256 од 16. јула
2013. године)
У поглављу 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И
ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ
УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, мењају се:
– Урбанистичке мере заштите од пожара
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и
нормативима.
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У току пројектовања и извођења радова на изградњи
објеката станице за снабдевање горивом моторних возила
применити мере заштите од пожара у складу са одредбама
Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.
111/09 и 20/15) и правилницима и стандардима који ближе
регулишу изградњу објеката.
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара (иницијално гашење),
како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које
користе воду за гашење пожара (спринклер, дренчер и др.).
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску
мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(„Службени гласник РС”, број 3/18).
Приликом пројектовања објеката и садржаја станице за
снабдевање горивом моторних возила применити одредбе:
– Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, број 54/15),
– Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о усладиштењу и претакању горива
(„Службени лист СФРЈ”, број 27/71, „Службени гласник РС”,
број 108/13),
– Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности
(„Службени лист СФРЈ”, бр .20/71 и 23/71).
– Правилника о техничким нормативима за безбедност
од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве
и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Службени гласник РС”, број
114/17).
– Правилника о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53,
54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени
лист СРЈ”, број 11/96).
– Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавњу и претакању ТНГ-а („Службени
лист СФРЈ”, бр. 24/71 и 26/71).
– Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара
(„Службени гласник РС”, број 86/15).
– Правилника о техничким нормативима за безбедност
од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом („Службени гласник РС”, број 6/16).
У поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење и израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспекта мера
заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се сагледати конкретна техничка
решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом
о локацијским условима („Службени гласник РС”, бр. 35/15
и 114/15), и Правилником о техничким нормативима за
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
(„Службени гласник РС”, број 54/17).
Пројекте за извођење објеката потребно је доставити на
сагласност пре отпочињања поступка за утврђивање подоб-
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ности објеката за употребу, ради провере примењености
датих услова и усклађености са осталим планским актима у
поступку обједињене процедуре.
За планирану изградњу прибављени су Услови бр. 217273/2018-09/8 од 24. маја 2018. године и Услови бр. 217494/2018 од 21. септембра 2018. године, од МУП-Управе за
ванредне ситуације у Београду.
4. Правила уређења и грађења за површине јавних намена
У поглављу 4.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И
ОБЈЕКТИ мења се – први пасус, трећи пасус и табела, тако
да гласе:
– У близини предметног подручја изграђена je надземна
деоница надземно – подземног вода 35 kV бр. 349 „Угриновци
– Добановци”. Ширина заштитног појаса надземног вода 35
kV је 30 m (по 15 m са обе стране од крајњег фазног проводника надземног вода). Изградња испод и у близини надземног
вода условљена је Правилником о техничким нормативима
за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88,
„Службени лист СРЈ”, број 18/92). За добијање сагласности за
градњу објеката испод и у близини надземног вода чији је власник Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција”
д.о.о. Београд, потребна је сагласност поменутог власника.
– На основу урбанистичких показатеља као и специфичног оптерећења за поједине кориснике на предметном подручју је потребно изградити три трансформаторске станице
ТС 10/0,4 kV, капацитета 1.000 kVА. Планиране ТС 10/0,4 kV
изградити у склопу објекта који се гради или као слободностојећи објекат у оквиру његове парцеле у складу са договором власника и ОДС „ЕПС Дистрибуција”.
– Планиране ТС 10/0,4 kV распоредити на следећи начин:
ознака
комплекса

број планираних
ТС 10/0,4 kV

Снага трансформатора ТС
(kVA)

УЦ1

1

630

УЦ2

1

1000

УЦ СЕВЕР

1

630

укупно

3

Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, број
2891-1/13 од 16. маја 2018. године.
5. Правила уређења и грађења за површине осталих
намена
Овом изменом плана, планира се повећање максималног индекса изграђености на локацији Услужни центри
подзона Добановци 2 „УЦ2” на 0.4.
У поглављу 5.1.4. Услужни центри подзона ДОБАНОВЦИ 2 „УЦ 2”, мења се индекс изграђености („И”), и решење
саобраћаја/паркирања и гласи:
индекс
– Максимални индекс изграђености на парцели износи 0.4.
изграђености
(„И”)
решење
саобраћаја/
паркирања

Интерну саобраћајну мрежу унутар комплекса услужног центра
ускладити са потребама функционисања планираних садржаја.
У оквиру простора бензинске станице кроз израду техничке документације обезбедити једносмерно одвијање саобраћаја и поштовање
техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката.
– Паркинг површине у оквиру УЦ се рачунају у оквиру укупног
броја паркинг површина, односно број паркинг места у оквиру ССГ
(паркинг места за 40 путничких возила, 16 теретних возила и четири
аутобуса, са потребним пролазним тракама) уз УЦ се не сабира,
већ се број паркинга ССГ допуњује одговарајућим бројем када се
изгради мотел (пожељни, могући садржај – допуни са минимум 10
ПМ за путничка возила, 4 ПМ за теретна возила, 1 ПМ за аутобусе до
комплетних паркинг површина у оквиру УЦ: мин 50 ПМ за путничка
возила, мин 20 ПМ за теретна возила и мин 5 ПМ за аутобусе).
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– Потребан број паркинг места за пратеће садржаје обезбедити према
следећим нормативима :
– мотел: 1ПМ/2–10 кревета у зависности од категорије
– ресторан: 1 ПМ/два стола са по четири столице
– сервиси за поправке возила: 1ПМ на три запослена
– трговина: 1ПМ на 50 m2 продајног простора
– тржни центри: 1ПМ/60 m2 БРГП
– спортско рекреативни центри: 1 ПМ/50 m2 БРГП
– Ако се као пожељни садржај дефинише само сервис за поправку
возила, паркинг површине се посебно не планирају, већ се утврђују у
оквиру манипулативних и предприступних површина самог сервиса.

6. Биланси урбанистичких параметара
У поглављу 6. мењају се табеле 3 и 4:

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1. Однос према постојећој планској документацији
Ступањем на снагу ове измене плана ставља се ван снаге део текста Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој
стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног
коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин („Службени лист Града
Београда”, број 57/16) и то:
– У поглављу 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
мења се први пасус и допуњују се се други и пети пасус;
– У поглављу 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, мењају се Урбанистичке мере заштите од пожара;
– У поглављу 4.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И
ОБЈЕКТИ, први и трећи пасус и табела;
– У поглављу 5.1.4. Услужни центри подзона ДОБАНОВЦИ 2 „УЦ 2”, ставови индекс изграђености („И”) и решење
саобраћаја/паркирања;
– У поглављу 6. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА:
– Табела 3 – Табеларни приказ планираних капацитета
осталих намена–оријентационо и Табела 4 – Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: предложених планом и по ПГР мреже станица за снабдевање горивом.
II. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Регистрација предузећа;
2. Лиценца одговорног урбанисте;
3. Одлука о приступању изради плана;
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове;
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4. Извештај о јавном увиду;
5. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана;
6. Решење о неприступању израде Стратешке процене
утицаја на животну средину;
7. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради
плана;
8. Извештај о раном јавном увиду;
9. Образложење примедби са раног јавног увида;
10. Елаборат раног јавног увида.
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1054/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 12. тачка 18. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 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), донела је

ПР ОГРАМ
ПРУЖАЊА НЕОПХОДНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I.
Овим програмом утврђујe се начин реализације средстава планираних Одлуком о буџету Града Београда за реализацију неопходних мера и активности које се односе на
стварање техничких и електроенергетских услова, a у циљу
одржавања јавних манифестација на територији града Београда (у даљем тексту: програм).
II.
Спровођење неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација из тачке I овог Програма, на територији града Београда непосредно реализује привредно
друштво чија је делатност изградња електричних и телекомуникционих водова, основано од стране Града Београда, а
према Списку јавних манифестација на територији града (у
даљем тексту: списак).
Неопходне мере и активности за одржавање јавних манифестација обухватају постављање привремених инсталација осветљења, развод секундарне мреже, повезивање
садржаја на електромрежу и друге електромонтажне радове
неопходне за успешну реализацију манифестација.
III.
Списак сачињава Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима, као надлежна организациона јединица Градске
управе Града Београда, за сваку календарску годину и доставља Секретаријату за енергетику, по претходно прибављеној сагласности градоначелника града Београда.
Списак садржи назив манифестације, тачну ознаку локације, време одржавања, име организатора, као и потписане протоколе и споразуме, уколико постоје исти.
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На основу достављеног списка, Секретаријат за енергетику упућује захтев првиредном друштву из тачке II овог
програма, за доставу предмера и предрачуна активности.
IV.
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу
са ближом наменом утврђеном Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за енергетику за сваку буџетску годину.
V.
Обавезује се Секретаријат за енергетику да прати реализацију активности из тачке II овог Програма, сачињава Извештај о коришћењу средстава по овом Програму, и најмање једном годишње извештава Скупштину Града Београда,
о реализацији Програма и коришћењу средстава.
VI.
Активности из тачке II овог програма вршиће надлежне
организационе јединице из делокруга својих надлежности
и други субјекти града Београда, у складу са важећим законским и другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност, у координацији са Секретаријатом за енергетику.
VII.
Обезбеђење финансијских средстава за реализацију активности из тачке II овог програма одобрава градоначелник града Београда посебним закључком.
Ближе услове о начину коришћења и реализације средстава за активности из тачке II Програма прецизираће се
кроз одредбе уговора, који ће се закључити између Секретаријата за енергетику и привредног друштва из тачке II
овог програма, а по претходно прибављеној сагласности
градоначелника града Београда.
VIII.
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града
Београда” и на интернет-страници Града.
Скупштина Града Београда
Број 3-1077/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др.закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16
– одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП”
1. Даје се сагласност на Статут Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда ЈП који је донео Надзорни
одбор предузећa на седници одржаној 9. новембра 2018. године, број 62805/11165-9-07.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-1073/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16–
одлука УС), донела је

30. новембар 2018.

лист Града Београда”, број 64/16), Исправка Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење,
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд („Службени лист Града Београда”, број 85/16), Одлуци – измена
Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, коју је донео Надзорни одбор на седници одржаној 16. августа 2016. године – Решење
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног
предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд – Број 110-600/16-С од 8. септембра 2016.
године – („Службени лист Града Београда”, број 90/16) и
Исправка исправке Решења о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада
Циганлија” („Службени лист Града Београда”, број 84/17), у
члану 17. став 3. брише се.

РЕШЕЊЕ

Члан 2.
У свему осталом Статут Јавног предузећа за уређење,
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд остаје
неизмењен.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА”, БЕОГРАД

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а по добијању
сагласности надлежног органа оснивача.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада
Циганлија”, Београд коју је донео Надзорни одбор предузећa под бројем 3/24.3-НО на седници одржаној 29. октобра
2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија”
Број 3/24.3-НО, 29. октобра 2018. године

Скупштина Града Београда
Број 110-1074/18-С, 30. новембра 2018. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 29, 30, 31. и 39. Закона
о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11
– др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18 – др. закон), чл. 4. и 21. Закона 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), чл. 7, 20, 23, 32. и
66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тач. 7. и 8. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 25. став 1. тачка 18. и члана 31. став 1. тач. 8. и
9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13, и 17/16 – одлука УС), донела је

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана
18. став 1. тачка 7) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада
Циганлија” Београд („Службени лист Града Београда”, бр.
57/16 и 73/16), члана 37. став 1. тачка 8) Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд (пречишћени текст – бр. 2966/1 од 29. августа
2017. година), Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија” на двадесетчетвртој телефонској сeдници одржаној 29. октобра
2018. године доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа за уређење, коришћење и
одржавање „Ада Циганлија” Београд, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 14. јуна 2016. године – Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за
уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
– број 110-412/16-С од 22. јуна 2016. године („Службени

Председник
Милан Жижовић, ср.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА
1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације
Београда (ТОБ број 4233 од 9. новембра 2018. године) који
је донео Управни одбор Туристичке организације Београда
Одлуком (ТОБ бр. 4232 од 9. новембра 2018. године) на 5.
редовној седници одржаној 9. новембра 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-1075/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новебар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
1. Разрешава се мр Драган Гачић, дужности вршиоца дужности директора Историјског архива Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1079/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1081/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА НА ТЕРАЗИЈАМА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
1. Именује се мр Драган Гачић, магистар политичких наука, за директора Историјског архива Београда, на период
од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1080/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

1. Именује се Александар Ђаја, дипломирани драматург,
за директора Позоришта на Теразијама, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1082/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА НА ТЕРАЗИЈАМА
1. Разрешава се Александар Ђаја, дужности вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА „ДАДОВ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се Владимир Мијовић, дужности вршиоца
дужности директора Омладинског позоришта „ДАДОВ”,
Београд.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1085/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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

30. новембар 2018.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1088/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРИШТА „ДАДОВ”
1. Именује се Владимир Мијовић, специјалиста инжењерског менаџмента, за директора Омладинског позоришта „Дадов”, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1086/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 34. и 39. 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) 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 МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
1. Разрешава се Оливера Вучковић дужности вршиоца
дужности директора Завода за заштиту споменика културе
Града Београда.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1087/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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
ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се Оливера Вучковић, дипломирани историчар, за директора Завода за заштиту споменика културе
Града Београда, на период од четири године..

1. Разрешава се Татјана Корићанац, дужности директора
Музеја града Београда, због истека мандата.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1089/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) 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 ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се Јелена Медаковић, дипломирани сликар, за
директора Музеја града Београда, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1090/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новебар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1114/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
БИТЕФ ТЕАТРА
1. Разрешава се Милош Латиновић, дужности вршиоца
дужности директора Битеф театра.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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

Скупштина Града Београда
Број 118-1083/18-С, 30. новембра 2018. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. 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) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ, Ерчанска 3,
представници запослених, на лични захтев:
– Наташа Несторовић Петровић,
– Валентина Иличић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1116/18-С, 30. новембра 2018. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИТЕФ ТЕАТРА
1. Именује се Милош Латиновић, дипломирани политиколог, за директора Битеф театра, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1084/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Ћирило и Методије”, Београд, Учитељска
58, представник родитеља, Драган Миливојевић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки”, Земун, Пуковника Миленка Павловића 7а, представник запослених
Љиљана Чикош.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1118/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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

30. новембар 2018.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1115/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, представник родитеља Наташа Грбовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1121/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, НОВИ
БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Девете гимназије „Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 41, представник родитеља Предраг Дробњак.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1128/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Рипањ, Ерчанска 3, представници запослених:
– Предраг Димић,
– Радослав Симић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1117/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Ћирило и Методије”, Београд, Учитељска 58, представник
родитеља Ана Анић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ЗЕМУН
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бошко Палковљевић Пинки”, Земун, Пуковника Миленка
Павловића 7а, представник запослених Драгана Пранић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1119/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новебар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – 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
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА МАРИЈА”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Краљица Марија”, Београд, Михаја Еминескуа 65, на
време од четири године, од 31. децембра 2018. године, и то:
1) Зорица Ратковић;
2) Јелена Дашић;
3) Душко Ранђеловић;
4) Милан Петровић;
5) Виолета Петеу Бешовић;
6) Марина Табак Молдован;
7) Никола Билак;
8) Милијана Богосављевић;
9) Јелена Машковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1120/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, представник родитеља Душан Мајсторовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1122/18-С, 30. новембра 2018. године
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3) Нада Радибратовић Абуши;
4) Снежана Шутановац;
5) Јелена Матић;
6) Игор Станковић;
7) Урош Зоњић;
8) Зорица Урошевић;
9) Раде Голубовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1123/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Старина Новак”, Београд, Кнез Данилова 33, на време од
четири године, и то:
1) Биљана Радаковић;
2) Милош Пекић;
3) Василије Савић;
4) Гордана Бзик;
5) Ивана Спасојевић;
6) Андријана Ђорђевић Петровић;
7) Предраг Милчић;
8) Сања Вучићевић;
9) Зорана Мраовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1124/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Сремчица, Школска 4. на време
од четири године, почев од 1. децембра 2018. године, и то:
1) Зоран Ристић;
2) Марија Петровић;

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДАНИЛО КИШ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Данило Киш”, Београд, Генерала Штефаника 6, на време
од четири године, од 31. децембра 2018. године, и то:
1) Марина Јованов;
2) Милица Миљојковић;
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3) Маријана Кљајевић;
4) Јелена Илић Живојиновић;
5) Предраг Тошић;
6) Маријана Томашевић;
7) Наташа Прентовић;
8) Драган Животић;
9) Славица Сантрач.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1125/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Осме београдске гимназије, Београд, Грчића Миленка 71, на време од
четири године, почев од 31. децембра 2018. године, и то:
1) Ана Кујовић;
2) Сандра Ченић;
3) Ксенија Петровић;
4) Виолета Јовановић;
5) Драгољуб Јеремић;
6) Милена Савић Иванов;
7) Милица Литричин;
8) Ксенија Петронијевић;
9) Никола Васиљевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1126/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новембар 2018.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Средње туристичке школе, Нови Београд, Отона Жупанчича 4, на време
од четири године, почев од 1. децембра 2018. године, и то:
1) Драгана Лугоња;
2) Живана Грабеж;
3) Весна Филиповић;
4) Бранислав Цветковић;
5) Дејан Станков;
6) Ивана Коњевић;
7) Драгана Грбовић;
8) Љубиша Вундук;
9) Зоран Љубинковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1127/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2018. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 – 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕВЕТЕ
ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, НОВИ
БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Девете гимназије
„Михаило Петровић Алас”, Нови Београд, Булевар маршала
Толбухина 41, представник родитеља Слађана Ђорђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-1129/18-С, 30. новембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

30. новебар 2018.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме је носилац
права јавне својине Град Београд, односно на коме
Град Београд има посебна својинска овлашћења– –
Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине
Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда – – – – – – –
Одлука о допунама Одлуке о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању
комуналних делатности – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне
регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе
парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске,
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића,
општина Врачар, за део блока између улица Мутапове,
Борислава Пекића и Макензијеве– – – – – – – – – – – –
Одлука о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативни
центар „Ташмајдан” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар
„Ташмајдан” д.о.о. – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Установе социјалне заштите
„Прихватилиште за децу Београда” – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика краљу Александру I Карађорђевићу – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених
јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа
за производњу гумарских производа и хемијских
производа „Trayal korporacija” а.д. Крушевац– – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска
тврђава”, Београд са огласом– – – – – – – – – – – – –
Измена Плана детаљне регулације за подручје
између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша
Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска
општина Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

3

10
11
12
12

12

14
17
20

21

21

23

Измена Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима
на оријентационој стационажи km 557+634 до km
560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е
– 70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – –
Програм пружања неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут „Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и
одржавање „Ада Циганлија”, Београд са Одлуком – –
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Београд – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Београд – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Историјског архива Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта на Теразијама – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Позориша на
Теразијама– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд – – –
Решење о именовању директора Омладинског
позоришта „Дадов”, Београд – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда – – – – –
Решење о разрешењу директора Музеја града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Музеја града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Битеф театра – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Битеф театра– –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – –
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30. новембар 2018.

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

