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26. јун 2018. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 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. 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 ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, ЈП
Члан 1.
У Одлуци о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 73/16, 4/17, 36/17 и
96/17) у члану 5. став 2 мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног става овог члана, предузеће:
1) врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања и доделе грађевинског земљишта;
2) врши стручне послове на усклађивању програма уређивања и доделе грађевинског земљишта са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са
одлукама Скупштине града;
3) врши стручне послове на уређивању грађевинског
земљишта, односно обезбеђује уређивање грађевинског
земљишта, врши послове на припремању и комуналном
опремању грађевинског земљишта и то:
– на прибављању грађевинског земљишта (решавање
имовинско-правних односа, расељавање и сл.);
– обезбеђује планску документацију (просторне и урбанистичке планове и друга акта која се односе на планирање,
уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово
спровођење;
– обезбеђује пројекте парцелације и препарцелације, урбанистичке пројекте, геолошке, геомеханичке, геодетске и
друге подлоге;
– организује и спроводи урбанистичке, архитектонске и
друге конкурсе;
– обавља послове стручног надзора;
– организује асанационе, мелиорационе и друге радове и
послове рашчишћавања земљишта од постојећих објеката и
уређаја, све у оквиру грађевинске парцеле планиране за изградњу јавне инфраструктуре;
– организује израду техничке документације и техничке
контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката
јавне инфраструктуре и јавних објеката до примопредаје надлежној организационој јединици Градске управе Града Београда,
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односно јавном предузећу на одржавање и управљање (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели,
пасажи, подземни пролази, хидротехничка инфраструктура и
објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа, црпне
станице, постројења за прераду отпадних вода, канализационе црпне станице и др. хидротехнички објекти, електромрежа,
јавно осветљење и трафо-станице, паркови, јавне зелене и слободне површине, градска гробља, објекти високоградње и др.);
4) врши стручне послове припреме и изградње београдског метроа и других капиталних објеката од значаја за град
Београд;
5) организује радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима на којима је оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената оснивача
(меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
6) организује послове везане за изградњу, прибављање и
располагање непокретностима (станови, пословни простор
и др. непокретности) за потребе уређивања грађевинског
земљишта;
7) врши послове у вези са управљањем и располагањем
стамбеним и пословним простором у јавној својини Града
Београда на којима је предузеће корисник, односно стамбеним и пословним простором у својини предузећа и стара се
о текућем и инвестиционом одржавању;
8) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта намењеног за изградњу и
привођење планираној намени;
9) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске
и др. студије и анализе ради привођења грађевинског земљишта намени;
10) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и врши
стручне и административне послове у поступку отуђења;
11) припрема и по овлашћењу закључује уговоре о отуђењу и размени грађевинског земљишта;
12) закључује уговоре о закупу и накнади за уређивање
грађевинског земљишта;
13) закључује уговоре о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговоре о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта;
14) врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;
15) стара се о реализацији потраживања по основу: доприноса за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, закупнине за грађевинско земљиште, накнаде од конверзије права коришћења, односно права закупа грађевинског земљишта, средстава од
отуђења и размене грађевинског земљишта и др;
16) заступа интересе предузећа и оснивача у поступцима
пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима;
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17) обавља стручне послове за потребе одржавања,
развоја, унапређења и ажурирања градског географског
информационог система (ГИС) намењеног раду органа
оснивача и јавних комуналних предузећа, са просторним
подацима, стварањем и одржавањем база података значајних за пословање оснивача и потенцијалних инвеститора.
Члан 2.
У члану 18. став 1. у тачки 24) Одлуке речи: „правилник
о давању у закуп пословног простора”, бришу се.
Члан 3.
У члану 18. став 1. тачка 27. Одлуке брише се.
У истом члану и ставу досадашња тачка 28. постаје тачка 27.
Члан 4.
У члану 22. став 1. тачка 21. Одлуке брише се.
У истом члану и ставу досадашња тачка 22. постаје тачка 21.
Члан 5.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са
одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана доношења
ове одлуке.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-93/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.
јуна 2018. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 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. 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа („Службени лист Града Београда”, број
57/16), члану 3. став 3. мења се и гласи:
„Седиште предузећа је у Београду, Булевар деспота Стефана број 56”.
Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења
ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-94/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,
96/15, 106/15 и 105/17), члана 14. став 1. тачка 3) Закона о
јавном здрављу („Службени гласник РС”, број 15/16), члан
2. Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске
биљке амброзија – Ambrosia Artemisifolia L. („Службени
гласник РС”, број 69/06) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

ПР ОГРАМ
„АМБРОЗИЈА КАО ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИК” – MОНИТОРИНГ И СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ СА НЕУРЕЂЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ
ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА
Амброзија – Ambrosia artemiisifolia у народу позната као
лимунџик, опаш, или фазануша је једногодишња коровска
биљка која се среће на различитим типовима земљишта.
Станишта амброзије су најчешће запуштена грађевинска
земљишта, вртови, необрађене пољопривредне површине,
у културама кукуруза, сунцокрета, уз путеве, железничке
пруге, дакле свуда где има довољно светла.
Стабло је усправно, разгранато са листовима јајоликог
облика, при чему је читава биљка обрасла густим длакама.
Цветови су скупљени у дуге гроздасте цвасти на врху стабла и грана, жућкасте боје. Ниче крајем априла, а почиње
да цвета од средине јула до септембра месеца, са највећом
продукцијом полена у августу и септембру. Оптимална температура за њено клијање и ницање је температура од 20 до
22оС. Има веома велики потенцијал репродукције и сталну
залиху семена у земљишту. Једна биљка амброзије произведе 500 до 3.000 ахенија – семена које могу да одрже клијавост у земљишту и до 40 година, а исто тако продукује више
од милијарду поленових зрна који се уз помоћ ветра могу
распршити на површини од веше квадратних километара.
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Амброзија спада у опасне алергене који изазивају тегобе
код око 10% људске популације. Код људи полен амброзије
је узрочник 75% свих поленских алергија при чему не постоји старосна граница за појаву осетљивости. Код најосетљивијих особа oсам до 20 поленових зрна у 1 m3 ваздуха
може да изазове јаке алергијске реакције. Од тегоба летњих
поленски алергија пате у највећој мери деца и радно способно становништво. Испитивања су доказала да зрна полена садрже протеазе које у 30 до 90% случајева директно
оштећују епител дисајних путева јер се не могу ефикасно
неутралисати од стране антипротеаза.
Амброзија изазива и низ здравствених проблема као
што су: респираторне сметње (поленска кијавица, сезонски
отитис, астма), дигестивне и уринарне сметње (повраћање,
болове у стомаку, дијареју и уринарне инфекције) и реакције на кожи (копривњача, ангионеуротски едем и екцем).
Алергијске болести респираторног тракта узроковане
су инхалаторним алергенима. Алергијски ринитис и астма
су најчешће алергијске болести. Последњих година уочен
је све већи број особа алергичних на полен амброзије. Преваленција астме и алергијског ринитиса повећана је широм
света у последње три деценије, а највеће повећање уочено је
код деце, тинејџера и млађих особа. (Звездин, 2004)
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1.000 особа, при чему је стопа инциденције астме износила
14,09 на 1.000 особа, а других болести носа и синуса, у које
спада и алергијски ринитис 8,15 на 1.000 особа. („Здравствено-статистички годишњак Републике Србије 2015”).
Према подацима Градског завода за јавно здравље Београд,
на првом месту најчешћих група болести од којих су оболевали Београђани у 2015. години налазе се болести система за
дисање, са стопом инциденце од 579 на 1.000 особа. У узрасној
популацији старијој од 19 година, болести система за дисање
заузеле су друго место по учесталости са стопом инциденције 302 на 1.000 особа. У популацији школске деце и омладине,
болести система за дисање налазиле су се на првом месту по
учесталости са инциденцијом 1.105 на 1.000 особа, а на истом
месту по учесталости налазиле су се и у популацији деце предшколског узраста, у којој је стопа инциденције болести дисајних путева износила 2.817 на 1.000 особа. („Статистички приказ здравствене делатности у Београду за 2015. годину”).
Симптоми нису увек опасни по живот, али смањују ефикасност у послу, те узрокују значајне губитке радних дана.
УЗРОКУЈЕ: повећан број хоспитализација, повећан број
посета хитној помоћи, као и повећан број изостанака са
радног места и у школи у време појачане концентрације полена амброзије у ваздуху. УТИЧЕ на: друштвену активност,
избор каријере, кућне послове, спортску активност, физичку активност, сан и уопште на начин живота особа које
имају проблем са алергијом на амброзију.
У полену амброзије је констатовано 52 једињења која су
алергогена, од којих су шест нарочито опасни. Полен амброзије спада у специфичне агенсе који загађују ваздух. Неспецифични агенси као што су SO2, NO2, CO2, уз деловање
UV зрака изазивају повећану продукцију полена амброзије
и промене у хемијском саставу једињења који су саставни
делови поленових зрна и тиме повећавају број алергогених
протеина. Овим се објашњава значај аерозагађења за повећан број респираторних алергијскох болести.
Полен амброзије спада у специфичне агенсе који загађују ваздух, а ветар га може разнети на удаљеност и до 300 километара. Ветрови се јављају из свих праваца, што је карактеристично за територију Београда. Доминантни ветрови
дувају из правца северозапад и југоисток. Ветрови из северозападног квадранта показују највећу учесталост у топлијем делу године, Њега смењује југоисточни ветар – кошава.
У праћењу и кретању количине полена у ваздуху помаже нам ружа ветрова, праћење брзине и густине ветрова и
алергијски семафори.
АЛЕРГИЈСКИ СЕМАФОР

Астма је хронична инфламација дисајних путева, у којој
значајну улогу имају бројне ћелије које су присутне у слузници дисајних путева. Код осетљивих особа ова инфламација изазаива повећану реактивност која се испољава реверзибилном опструкцијом протоку ваздуха кроз дисајне
путеве која се клинички манифестује понављаним епизодама звиждања, гушења, тескобе у грудима и кашља, поготову
ноћу и/или рано ујутру. (Глобална иницијатива за превенцију и третман астме, 2015).
Алергијски ринитис се дефинише као инфламаторно
стање назалне мукозе, које се клинички манифестује тегобама у виду свраба, кијавице, секреције и осећаја запушености носа , а у стадијуму хроничног ринитиса и губитком
осећаја мириса. (Canonica GW, 1997)
Према подацима Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у 2015. години стопа инциденције болести система за дисање била је 297,3 на

На територији Београда се прати концентрација полена
са укупно 31 биљне врсте, и то од половине јануара до првих
дана новембра, покривајући сезоне цветања дрвећа (фебруар–мај), трава (мај–јул) и корова (јул–новембар). Алергијски
семафор је начин дневног извештавања о количини поленових зрна у ваздуху одређеног подручја који се обично појављује у новинама или у средствима јавног информисања.
На основу мерења количине поленових зрна у просторном метру атмосферског ваздуха одређују се боје алергијског семафора:
– зелена боја одговара концентрацији полена која ће код
малог броја јако осетљивих особа узроковати алергијске реакције;
– жута боја одређује концентрацију која код већине
алергичних особа узрокује симптоме.
– црвена боја означава врло високу концентрацију полена која ће код свих осетљивих особа узроковати симптоме,
а који код јако осетљивих особа могу бити врло тешки.
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Резултати се приказују у виду алергијског семафора: до
30 зрна у кубику ваздуха даје зелено светло, од 30 до 60 је
жуто, више од 60 црвено. Изузетак је амброзија, па три семафорске вредност за њу износе: зелено од 0 до 15, жуто од
16 до 30 и црвено за више од 30 зрна.

Полен биљке амброзије је најалергогенији полен нашег
подручја
Симптоми преосетљивости на амброзију се манифестују
кијањем, пецкањем и сузењем очију, запушеношћу и обилним
цурењем из носа које може да траје читаве сезоне. Поред наведених симптома преосетљиви на полен могу отежано да дишу
и да се жале на стезање и бол у грудима. То је онда знак да се
ради о сезонској бронхијалној астми, која је узрокована алергијом на амброзију. Особе које имају проблема с алергијама имају
врло осетљив имунолошки систем који бурно реагује и на безопасне честице (алергене) као што су полен. Када алергичар
удахне алерген и када тај алерген уђе у крвоток, имунолошки
систем реагује, те долази до алергијске реакције. Због запушености носа, долази до смањења и/или губитка чула мириса.
Могу се јавити и подочњаци, узроковани повећаним дотоком
крви. Овакви пацијенти су често раздражљиви, малаксали и
без концентрације, што им умањује радну способност, а оптерећује околину оболелог и отежава уобичајену комуникацију.

АЛЕРГИЈА НА ПОЛЕН АМБРОЗИЈЕ

КАЛЕНДАР АЛЕРГИЈЕ НА ПОЛЕН

Алергија на полен се јавља сезонски, у време када се у
ваздуху налазе честице полена стабала, корова и трава. За
поленске алергије карактеристично је то да се јављају периодично, зависно од сезоне појављивања одређене врсте полена у ваздуху. Концентрација полена у ваздуху зависи и од
климатског подручја, вегетације на одређеном подручју итд.

Календар алергија на полен представља приказ присутности полена биљака одређеног подручја у ваздуху. Основна сврха календара је информација о појави појединих
сезонских алергена, што омогућава пацијентима да своје
активности прилагоде тако да што мање долазе у додир са
алергенима.

Календар сезоне алергија на полен

Слика 1. Преузета са сајта Агенције за заштиту животне средине, (Извор:http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=206&id=4
001&akcija=showXlinked)
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СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Сузбијње амброзије
Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија вршиће се током вегетацијске сезоне на неуређеним јавним
површинама, градском и грађевинском земљишту на територији града Београда уз примену хемијских мера у складу
са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске
биљке амброзија – Ambrosia artemisiifolia”, („Службени гласник РС”, број 69/06). Услуга сузбијања и уништавања коровске биљке амброзија вршиће се на површинама које су
мапиране у току мониторинга.
Реализација Програма „Амброзија као здравствени
ризик, мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених
јавних површина на територији града Београда у 2018. години”, односно сузбијања и уништавања коровске биљке
амброзије на територији Београда обухватиће две фазе са
следећим активностима:
1. фаза – мониторинг и мапирање распрострањености
амброзије на неуређеним површинама, градском земљишту
на територији града Београда (април – септембар) и
2. фаза – сузбијање амброзије на мапираним локалитетима на теритирији града Београда, која обухвата хемијске
мере које се спроводе употребом хемијских средстава (хербицида), на локалитетима одређеним мониторингом.
Препарати који се примењују морају бити еколошки и
разградиви, а мере се примењују на сваке три недеље, у периоду јун-септембар.
Мониторингом и мапирањем распрострањености амброзије дефинисаће се локалитети и површине које треба
очистити и извршити процена активности од претходних
година на сузбијању амброзије. На основу ранијег мониторинга на територји града Београда амброзија је била заступљена на неизграђеном грађевинском земљишту, запуштеном пољопривредном земљишту, водно земљиште,
депоније, земљиште крај путева, железничке саобраћајнице.
Мере сузбијања амброзије потребно је примењивати од
јуна па све до септембра месеца, односно докле је амброзија
присутна на одговарајућим локалитетима. За сузбијање неопходан је хемијски третман сузбијања применом хербицида. Хемијски третман је неопходно понављати на сваке три
недеље, до краја септембра због израстања нових биљака из
семена које се налазило у земљи на које хербицид није деловао.
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Током 2011. године сузбијање амброзије на територији
града Београда извршено је на површини од 693.000 m2 (69,3
ha) од тога је механичким мерама обухваћено 9.000 m2 (0,9
ha) док је хемијским мерама урађено 684.000 m2 (68,4 ha)
(подаци за 2011. годину преузети су од Секретаријата за комуналне и стамбене послове). У 2012. години сузбијање амброзије обухваћено је на површини од 580.955 m2 (58,1 ha),
од тога механичким мерама је урађено 34.040 m2 (34,04 ha),
а хемијским 546.915 m2 (54,67 ha). За 2013. годину карактеристично је да је сузбијање амброзије на територији града
Београда рађено само механичким мерама на површини од
143.320 m2 (14,33 ha) (подаци за 2013. годину преузети су од
Секретаријата за заштиту животне средине).
График 1

График 2

АНАЛИЗА И ПРАЋЕЊЕ МЕРА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ
Табела 1: Површине на територији града Београда по општинама на којима је обављено сузбијање амброзије током
2011, 2012. и 2013. године
2011. година
Општина
Земун

2012. година

2013. година

механичко
хемијско
механичко
хемијско
механичко
сузбијање/m2 сузбијање/m2 сузбијање/m2 сузбијање/m2 сузбијање/m2
2.800

386.050

7.580

321.750

36.460

600

74.500

3.800

51.900

16.100

Чукарица

0

49.800

2.900

40.200

16.000

Раковица

0

29.950

3.100

34.250

7.600

Савски
Венац

0

5.100

3.900

2.500

2.000

Вождовац

0

8.850

3.760

17.180

20.760

Звездара

0

9.950

2.900

10.600

12.100

Палилула

5.600

119.800

6.100

68.535

32.300

УКУПНО:

9.000

684.000

34.040

546.915

143.320

Нови
Београд

График 3

Број 57 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ПОВРШИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

26. јун 2018.
Гантограм

На основу анализа из претходног периода (2011, 2012. и
2013. године) сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија би требало вршити током 2018. године на неуређеним јавним површинама, градском земљишту на територији
града Београда на површини од 60 ha, хемијско сузбијање.
ЦИЉЕВИ
Општи циљ Специфични циљ
Заштита
здравља становништва
Квалитетнији живот и
задовољнији
грађани

Смањење ризика од инхалаторних обољења
(учесталост алергијских реакција људи на полен амброзије)
Систематско праћење амброзије
Дугорочно сузбијање амброзије
као инвазивне врсте корова и
довођење њене бројности на
толерантан ниво
Сузбијање раста амброзије у
зачетку (пре цветања)
Спречавање разношења полена
Спречавање образовања семена

Активности
Прављење планова за извођење
мониторинга, мапирања и сузбијање
амброзије, као и процена броја екипа
потребних за извођење мониторинга и
мера сузбијања
Обезбеђивање кадровских, техничких ресурса и хемијских препарата
(хербицида)
Мониторинг дистрибуције амброзије и мапирање
Хемијско сузбијање амброзије
Праћење ефеката спроведених
третмана сузбијања

БУЏЕТ
Површина

Буџет

Мониторинг дистрибуције амброзије и мапирање

Активност

160 ha

10.000.000,00

Завод за биоциде и медицинску екологију

Хемијско сузбијање

60 ha

20.000.000,00

Завод за биоциде и медицинску екологију

Укупно:

Извршилац активности

30.000.000,00

За спровођење Програма „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених површина на територији града београда у 2018. години обезбеђују се средства у буџету Града Београда.
Овај програм обајвљује се у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 5-90/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31.
тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПАСАЖА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: СТАРИ ГРАД – ПАСАЖ КАРЛА МАЛДЕНА
I. Додељује се назив пасажа и то Градска општина: Стари
град.
1. Пасажу који се налази између зграде Југословенске
кинотеке у Узун Мирковој број 1 и зграде Београдске филхармоније на Студентском тргу 1, одређује се назив: Пасаж
Карла Малдена.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 015-81/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 13. Одлуке о о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена града Београда
у називу здравствене установе Специјална очна болница
„Београдски офталмолошки центар”, са седиштем у Београду, Улица 27. марта 17–19.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-82/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 13. Одлуке о о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена града Београда у
називу фирме у оснивању „BELGRADE RUNNING TOUR”.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-83/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 15, став 1. тачка 4, члана 33,
став 1, тачка 4, ст. 2. и 3, чл. 34. и 35. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и
93/12) и Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/10) и члана
31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), у
који се именују
За команданта:
– Проф.др Зоран Радојичић, градоначелник града Београда.
За заменике команданта именују се:
– Горан Весић, заменик градоначелника града Београда,
– Слободан Шолевић, члан Градског већа Града Београда,
За начелника:
– Раде Милошевић, начелник Управе за ванредне ситуације у Београду, Сектор за ванредне ситуације, МУП РС.
За чланове Градског штаба именују се следећа лица:
1. Никола Никодијевић, председник Скупштине Града
Београда;
2. Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Београда;
3. Андреја Младеновић, помоћник грaдонaчeлника града Београда;
4. Бруно Ђуран, шеф Кабинета градоначелника града
Београда;
5. Дарко Главаш, в.д. заменика начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима;
6. Мирјана Павичић, заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за информисање;
7. Соња Подунавац, заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске
послове;
8. Никола Ристић, в.д. заменика начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за послове Комуналне полиције;
9. Милинко Величковић, заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за привреду;
10. Милош Вулевић, заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове;
11. Ненад Ђинђић, директор ЈВП „Београдводе”;
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12. Никола Ковачевић, в.д. заменика начелника Градске
управе Града Београда – секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове;
13. Ивана Вилотијевић, в.д. заменика начелника Градске
Управе Града Београда -секретар Секретаријата за заштиту
животне средине;
14. Мр сц. мед. др Вера Дражић, заменик начелника
Градске Управе Града Београда – секретар Секретаријата за
здравство;
15. Наташа Станисављевић, заменик начелника Градске
Управе Града Београда – секретар Секретаријата за социјалну заштиту;
16. Милош Мајсторовић, командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Управе за ванредне ситуације у Београду,
Сектор за ванредне ситуације МУП РС;
17. др Душанка Матијевић, директор Градског завода за
јавно здравље;
18. Душан Рафаиловић, заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај;
19. Славиша Живковић, в.д. директора ЈП „Путеви Београд”;
20. Угљеша Митровић, заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за јавни превоз;
21. Нина Јандрић, в.д. заменика начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за енергетику;
22. Славко Гак, заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за образовање и дечју
заштиту;
23. Веселин Милић, начелник ПУ за град Београд, МУП РС;
24. Зоран Несторовић, потпуковник ВС, МО РС;
25. др Горан Чолаковић, директор Градског завода за
хитну медицинску помоћ;
26. Југослав Николић, директор РХМЗ-а;
27. Ивана Марисављевић Дашић, секретар, Црвени крст
Београд;
28. Иван Тејић, директор ЈКП „Београд пут”;
29. Андрија Чупковић, директор ЈКП „Паркинг сервис”;
30. Жељко Милковић, директор ГСП „Београд”;
31. Слободан Станојевић, директор ЈКП „Зеленило –
Београд”;
32. Мирослав Богдановић, директор ЈКП „Градска чистоћа”;
33. Горан Алексић, директор ЈКП „Београдске електране”;
34. Драган Ђорђевић, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација”;
35. Александар Цинцар Попоски, директор ЈКП „Јавно
осветљење”;
36. Драган Балтовски, директор ЈКП „Погребне услуге”;
37. Роберт Ђукић, в.д. директор ЈП „Ада Циганлија”;
38. др Драгана Деспот, директор Завода за биоциде и медицинску екологију;
39. Будимир Грубић, директор ЈКП „Ветерина Београд”;
40. Немања Дробњак, начелник Оперативног центра 112 у
Београду, Управа за ванредне ситуације у Београду, МУП РС.
II. Градски штаб, по потреби, образује и помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања посебним актом.
III. Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Београда образује се ради спровођења активности у
ванредној ситуацији, разматрању стања спремности за организован одговор на ризике и претње и обавља следеће послове:
1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Београда руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака:

26. јун 2018.

2. руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средства помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о изазовима, ризицима, претњама и опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника
цивилне заштите и оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних јединица локалне самоуправе у ванредним ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
11. именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда;
12. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града;
13. наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о
обиму евакуације и категорију становништва које се евакуише;
14. ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда;
15. доноси наредбе, закључке и препоруке;
16. упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања;
17. обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Ради остваривања функционалне интеграције из претходног става Градски штаб организује и спроводи обучавање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова и
предузима мере и активности на оспособљавању органа и
јединица цивилне заштите.
IV. Стручне и организационе послове за потребе Градског штаба обављаће Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима.
V. Градске општине Града Београда су дужне да образују
општинске штабове за ванредне ситуације у року од 90 дана
од дана доношења овог решења.
Правни субјекти чији је оснивач Град Београд дужни су
да образују кризне тимове за ванредне ситуације у року од
30 дана од дана доношења овог решења.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда број 020-450/16-С („Службени лист
Града Београда”, бр. 66/12, 56/13, 6/14 и 89/14) и Решење о
измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града Београда број 0201061/17-С („Службени лист Града Београда”, број 82/17).
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 020-103/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

26. јун 2018.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-95/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се дужности члана Градске изборне комисије, због подношења оставке, Оливера Вишњић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-171/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана
12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13. и 17/16 – одлука УС),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ
„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА”

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Именује се за члана Градске изборне комисије, Драган
Кузмановић, на предлог Одборничке групе Партија уједињених пензионера Србије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-172/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

1. Даје се сагласност на Статут Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица” број 1797 од 14. марта 2018.
године, који је усвојио Управни одбор „Прихватилишта за
одрасла и стара лица” на седници одржаној 14. марта 2018.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-96/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана
12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13. и 17/16 – одлука УС),
донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 12.
став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13. и 17/16 – одлука УС),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ
1. Даје се сагласност на Статут Градског центра за социјални рад у Београду број 050-709/4 од 8. маја 2018. године,
који је усвојио Управни одбор Градског центра за социјални
рад у Београду на седници одржаној 8. маја 2018. године.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА
СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
1. Даје се сагласност на Статут Центра за смештај и
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју број
3113 од 15. децембра 2017. године, који је усвојио Управни
одбор Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју на седници одржаној 15. децембра 2017.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-97/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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

26. јун 2018.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-106/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА”
1. Разрешава се Игор Бојовић, дужности вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-104/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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 1716 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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

1. Именује се Ненад Драговић, струковни менаџер, за
вршиоца дужности директора Дома омладине Београда,
најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 112-107/18-С, 26. јуна 2018. године

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА”
1. Именује се Игор Бојовић, дипломирани драматург, за
вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха, најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-105/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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 26. јуна
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
ДОМА ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА
1. Разрешава се Ненад Драговић дужности вршиоца дужности директора Дома омладине Београда.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”
1. Разрешава се Владимир Лазић дужности вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-108/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

26. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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

Број 57 – 11

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-111/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”
1. Именује се Владимир Лазић, позоришни редитељ, за
вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”, најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-109/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу чл. 34. и 39. став 2. тач. 1. 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 ПОЗОРИШТА „ПУЖ”
1. Разрешава се Бранислав Милићевић дужности директора Позоришта „Пуж”, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-110/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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 118-112/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
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 26. јуна
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 ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „ПУЖ”
1. Именује се Ђоко Булајић, дипломирани менаџер, за
вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”, најдуже
једну годину.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се Оливера Вучковић, дипломирани историчар, за вршиоца дужности директора Завода за заштиту
споменика културе града Београда, најдуже једну годину.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-113/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12.
тачка 8. Закона о главном граду („Службени 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 УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ
ПИЈАЦЕ”
1. Утврђује се да је Ивану Сочи, доктору ветеринарске
медицине и магистру пољопривредних наука, престао мандат директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”,
због подношења оставке, закључно са 8. јуна 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-122/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

26. јун 2018.

тора Јавног предузећа „Градско стамбено”, због подношења
оставке, закључно са 19. јуна 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-124/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), а у вези са чланом 52. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) 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

1. Именује се Владимир Брашић, дипл. економиста, за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско
стамбено”, на период до једне године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 112-125/18-С, 26. јуна 2018. године

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ
ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД
1. Именује се Бојан Бајагић, мастер економиста, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Градске пијаце” Београд, на период до једне године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-123/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12.
тачка 8. Закона о главном граду („Службени 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
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12.
тачка 8. Закона о главном граду („Службени 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

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИГАНЛИЈА”

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да је Роберту Ђукићу, дипл. економисте
престао мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”, због истека периода на који је именован
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

Скупштина Града Београда
Број 118-126/18-С, 26. јуна 2018. године

1. Утврђује се да је Николи Ковачевићу, мастер менаџеру европског бизниса и маркетинга, престао мандат дирек-

Председник
Никола Никодијевић, ср.

26. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), а у вези са чланом 52. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној дана
26. јуна 2018. године, а на основу члана 12. став 1. тачка 8.
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) 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 ИМЕНОВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ
ЦЕНТРА „ТАШМАЈДАН”

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИГАНЛИЈА”

РЕШЕЊЕ

1. Именује се Роберт Ђукић, дипл. економиста, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”,
на период до једне године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

1. Именује се Милан Нововић, дипломирани инжењер
пословне информатике, за генералног директора Установе
физичке културе Спортско-рекреативног центра „Ташмајдан” на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-127/18-С, 26. јуна 2018. године

Скупштина Града Београда
Број 112-128/18-С, 26. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о изменама Одлуке о промени Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног урбанистичког предузећа– – – – – – – –
Програм „Амброзија као здравствени ризик” –
мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених
јавних површина на територији града Београда у
2018. години– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о додели назива пасажа на територији градске општине Стари град: Пасаж Карла Малдена – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу здравствене установе
Специјална очна болница „Београдски офталмолошки центар”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу фирме у оснивању
„BELGRADE RUNNING TOUR” – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда– – – – –
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Градског центра за социјални рад у Београду – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица” – – –
Решење о давању сагласности на Статут Центра
за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха” – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха” – – – – – – – – – – –

1
2

2
7

7
7
7
9
9
9
9
9
10
10

Страна
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио” – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио” – – – – – – – – –
Решење о разрешњу директора Позоришта
„Пуж” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж” – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – –
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено” – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено” – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Ада Циганлија” – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија” – – – – – –
Решење о именовању генералног директора
Установе физичке културе Спортско-рекреативног
центра „Ташмајдан” – – – – – – – – – – – – – – – – –

10
10
10
11
11
11
11
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12
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12
12
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„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

