
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 67. тачка 9, чл. 68. и 69. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), донела је 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Констатује се престанак мандата одборника Скуп-
штине Града Београда, пре истека времена на којe је иза-
бран, због поднете усмене оставке Андреји Младеновићу, са 
изборне листе Александар Вучић – Заједно можемо све.

2. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран када наступи 
случај који представља разлог за престанак мандата, одно-
сно ако поднесе оставку. 

Чланом 69. став 1. истог закона прописано је да скуп-
штина доноси одлуку којом констатује да је одборнику пре-
стао мандат одмах након што прими обавештење о разлози-
ма за престанак његовог мандата, на седници која је у току, 
односно на првој наредној седници.

Имајући у виду да је одборник Андреја Младеновић, 
са изборне листе Александар Вучић – Заједно можемо све, 
поднео усмену оставку на седници Скупштине Града Бео-
града, донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке од-
борник којем је констатован престанак мандата може под-
нети жалбу Управном суду у року од седам дана од дана до-
ношења ове одлуке.

Скупштина Града Београда
Број 118-512/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС 
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 99. 
став 1 Закона о становању и одржавању зграда („Службе-
ни гласник РС”, бр 104/16), члана 31. Закона о јавној своји-
ни („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 
– др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 7. Одлу-
ке о начину поступања са непокретностима које су у јавној 
својини Града Београда, односно на којима Град Београд 
има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града 
Београда”, бр. 63/16, 50/18 и 52/19), донела је

ОДЛУКУ
O НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАМБЕНЕ ПОДР-
ШКЕ РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И ПОРОДИ-
ЦАМА ПАЛИХ БОРАЦА СТИЦАЊЕМ СВОЈИНЕ НА 
СТАНУ ИЗГРАЂЕНОГ СРЕДСТВИМА ДОНАЦИЈЕ ВЛА-

ДЕ ЈАПАНА 

Члан 1.
Овом одлуком се прописује поступак доделе стамбене 

подршке ратним војним инвалидима и породицама палих 
бораца (у даљем тексту: „корисник стамбене подршке”) 
који су право закупа стекли у складу са одредбама Уредбе о 
решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и по-
родица палих бораца („Службени гласник РС”, број 82/06), 
стицањем својине на стану изграђеног средствима донације 
Владе Јапана на територији града Београда у Улици Душа-
на Мађарчића Корчагина бр. 55–63 и 95–119, на кат. парц. 
119/176, 119/175, 119/158 КО Земун поље.

Спецификација изграђених станова је саставни део ове 
одлуке.

Члан 2.
Корисници стамбене подршке за стицање својине на 

стану из члана 1. ове одлуке подносе захтев организационој 
јединици Градске управе Града Београда надлежној за ста-
новање (у даљем тексту: „надлежни орган”).

Уз захтев се доставља решењe о додели стана, штампани 
извод биометријске личне карте за све чланове породичног 
домаћинства, уверење да се не дуже порезом на имовину на 
територији града Београда, уверење о пребивалишту и уве-
рење о држављанству Републике Србије.
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Члан 3.
Корисници стамбене подршке могу стећи својину на 

стану из члана 1. ове одлуке без накнаде ако вредност стана 
није већа од 50% просечне тржишне вредности стана на ре-
публичком нивоу за стан који је одговарајући за домаћин-
ство којем се одобрава овај вид стамбене подршке.

Просечна тржишна вредност из став 1. овог члана се 
утврђује извештајем Републичког геодетског завода – Оде-
љења за процену и вођење вредности непокретности.

Вредност стана из став 1. овог члана се утврђује проце-
ном органазационе јединице Градске управе надлежне за 
јавне приходе која није старија шест месеци од дана стопа-
ња ове одлуке на снагу. 

Члан 4.
Надлежни орган по утврђивању испуњености услова за 

стицање својине, доставља предлог за отуђење у складу са 
чланом 8. Одлуке о начину поступања са непокретностима 
које су у јавној својини Града Београда, односно на којима 
град Београд има посебна својинска.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 36-204/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

СПЕЦИФИКИЦИЈА С ТА НОВА

Непокретности – станови на локацији Камендин 2– Земун 
поље, у Улици Душана Мађарчића Корчагина се налазе у: 

1. стамбеном објекту, број објекта 1, постојећа на кат. 
парцели 119/176 КО Земун поље, уписане у лист непокрет-
ности 1295 КО Земун поље, и то:

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 1, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 55;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 2, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 55;

– једнособног стана, на поткровљу, по начину коришће-
ња: стан, број посебног дела: 3, евид. број: 3, површине 28 
m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 55;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 4, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 57;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 5, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 57;

– једнособног стана, на поткровљу, по начину коришће-
ња: стан, број посебног дела: 3, евид. број: 6, површине 28 
m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 57;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 7, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 59;

– трособног стана, на првом спрату и поткровљу, по на-
чину коришћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 8, 
површине 58 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 59;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 9, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 61;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 10, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 61;

– једнособног стана, на поткровљу, по начину коришће-
ња: стан, број посебног дела: 3, евид. број: 11, површине 28 
m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 61;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 12, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 63;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 13, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 63;

– једнособног стана, на поткровљу, по начину коришће-
ња: стан, број посебног дела: 3, евид. број: 14, површине 28 
m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 63;

2. стамбеном објекту, број објекта 1, постојећа на кат. 
парцели 119/175 КО Земун поље, уписане у лист непокрет-
ности 1295 КО Земун поље, и то:

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 1, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 85;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 2, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 85;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 3, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 87;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 4, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 87;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 5, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 89;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 6, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 89;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 7, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 91;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 8, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 91;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 9, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 93;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 10, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 93;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 11, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 95;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 12, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 95;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 13, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 97;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 14, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 97;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 15, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 99;
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– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 16, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 99;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 17, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 101;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 18, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 101;

3. стамбеном објекту, број објекта 1, постојећа на кат. 
парцели 119/158 КО Земун поље, уписане у лист непокрет-
ности 1295 КО Земун поље, и то:

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 1, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 103;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 2, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 103;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 3, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 105;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 4, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 105;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 5, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 107;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 6, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 107;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 7, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 109;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 8, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 109;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 9, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 111;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 10, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 111;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 11, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 113;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 12, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 113;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 13, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 115;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 14, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 115;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 15, површине 
43 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 117;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 16, површине 
31 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 117;

– једноипособног стана, на приземљу, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 1, евид. број: 17, површине 
42 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 119;

– једнособног стана, на првом спрату, по начину кори-
шћења: стан, број посебног дела: 2, евид. број: 18, површине 
30 m² у Улици Душана Мађарчића Корчагина 119;

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 29. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 
104/16 и 95/18 ), члана 66. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21– др. закон), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. 
закон) и члана 31. тач. 7 Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА 
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ 

ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који пла-

ћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службе-
ни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 51/14, 
97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16, 95/17, 123/18, 26/19, 101/19, 
65/20 и 40/21), у члану 18. речи „до 31. децембра 2022. годи-
не” замењују се речима „до 31. децембра 2023. године”.

Члан 2.
У члану 19. речи „почев од 1. септембра 2022. године за 

2023. годину”, замењују се речима „почев од 1. септембра 
2023. године за 2024. годину”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 5-205/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 3. став 1, тачка 5. члана 
4. став 1. и члaна 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 95/18), члана 57. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службе-
ни гласник РС”, бр. 68/15, 41/18,44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 
и 9/20), члана 4. став 1, тачка 47,  чл. 56. и 72а. Закона о пло-
видби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 
РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 
– др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. закон, 37/19 
– др. закон и 9/20), члана 7. став 3. Закона о трговачком бро-
дарству („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 113/17 – др. за-
кон), члана 2. став 1. тачка 3. и члана 76. Закона о железници 
(„Службени гласник РС”, број 41/18), члана 3. став 1. тачка 1 
Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник 
РС”, бр. 38/15, 113/17 – др. закон и 31/19), члана 46а. став 1. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 346/17, 92/18, 103/18, 109/18, 
119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21) и 
члана 25. став 1, тачка 13. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на те-

риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20, 22/21, 
111/21 и 19/22), у члану 3в. става 1, након тачке 14. додаје се 
нова тачка 15. која гласи:

„15) слободни уметници.”
У истом члану, став 4. мења се и гласи:
„Возне исправе корисницима из става 1. тач. 1–5, 8, 9, 11, 

14. и 15. издају се са ограниченим временом трајања, најду-
же до једне године.”

Члан 2.
Члан 31. мења се и гласи:
„Возило којим се врши превоз може мора бити видно обе-

лежено ознакама од значаја за информисање путника, и то:
1. на предњој страни исписан број и назив линије у сме-

ру кретања или терминуса, а на задњој и улазној страни во-
зила исписан број линије,

2. на бочној страни возила исписан назив и седиште 
превозника (димензија 800 x 550 mm, слова висине 100 mm) 
и стилизиран грб Града Београда,

3. на десној предњој и задњој страни возила (на средини 
између браника и ветробранског стакла) идентификациони 
број возила који издаје надлежна организациона јединица.

 Гаражни број возила мора бити назначен са десне бочне 
и задње стране возила.

Када се возилом не врши редован превоз или се не при-
мају путници, на предњој страни возила поставља се одго-
варајућа ознака „ванредна вожња”, „за гаражу”, „у квару” 
(код трамваја „за депо” и сл).

У зони врата која су обележена ознаком „УЛАЗ” возила 
морају бити опремљена уређајима за поништавање карата 
односно за валидацију возних исправа.

Уређаји из члана 30. став 3. и става 4. овог члана морају 
бити исправни и у функцији.

Није дозвољено постављање реклама и других натписа 
са спољашње стране возила, као ни са унутрашње стране 
стаклених површина.

Унутрашњост возила се може користити за поставља-
ње рекламних порука. Ниједно обавештење нити реклама 
у унутрашњости возила не сме се поставити ван посебно 
предвиђених простора за ову намену. Рекламе и други нат-
писи не смеју прекривати прописане ознаке и обавештења 
о јавном линијском превозу нити заклањати видик из вози-
ла возачу и путницима. 

Рекламни панои својом конструкцијом или начином 
причвршћивања не смеју угрожавати безбедност путника 
нити покривати обавезне натписе у погледу безбедности 
путника, идентификацију возила и трасе линије, као ни 
обавештења (упозорења намењена путницима).

Рекламе из става 7. овог члана не смеју бити политич-
ке, верске или дискриминаторске садржине, нити се њима 
може угрожавати јавни ред и мир.” 

Члан 3.
У члану 52., став 1, тачка 5. мења се и гласи:
„5. ако рекламе и друге натписе постави супротно 

одредбaма члана 31. ове одлуке.”

Члан 4.
Превозници су дужни да своје пословање којим се уре-

ђује рекламирање у и на возилима ускладе са чланом 2. ове 
одлуке најкасније до 1. октобра 2022. године.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 34-206/22-С, 18. августа 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 13. Закона о комунал-
ној делатности („Службени гласник РС'' бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16– др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. 
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист 

Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 
– исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 
26/19, 52/19, 65/20, 152/20, 9/21 и 111/21), у члану 3. став 3. 
мења се и гласи:

„Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлу-
ке, не сматрају се површине које нису у јавној својини, по-
себни простори за паркирање моторних возила који припа-
дају одређеном објекту (пословни или стамбени објекат и 
др), као и простори одређени за паркирање одређене врсте 
возила (такси стајалишта и др).”
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-207/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 47/18), члана 8. став 2. тачка 9. и члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон), члана 25. тачка 34. и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИ-
ФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области култу-

ре од значаја за град Београд („Службени лист Града Бео-
града'' број 15/07, 78/14, 86/16, 96/16, 4/17, 10/19, 9/21, 71/21 
и 19/22), у члану 2. у ставу 1. на крају тачке 12. интерпунк-
цијски знак: „.„замењује се интерпункцијским знаком:”;” и 
додају се нове тачке које гласе:

„13. Београдско лето;
14. Београдска зима”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Скупштина Града Београда донеће правила манифеста-

ција из члана 1. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступа-
ња на снагу ове одлуке.

Члан 3.
 Скупштина Града Београда именоваће одборе и умет-

ничке директоре манифестација из члана 1. ове одлуке у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-212/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. 
закон), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,79/05 – др. закон, 81/05-испр.
др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14) и члана 31. 
став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПРИХВА-

ТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА”

Члан 1. 
У Одлуци о промени оснивачког акта установе соци-

јалне заштите „Прихватилиште за одрасла и стара лица” 
(„Службени лист Града Београда”, број 96/17) , члан 4. се 
мења и гласи:

„Седиште прихватилишта је у Београду у Булевару Пека 
Дапчевића 28А”.

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

Скупштина Града Београда
Број 5-215/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 26. тачка 1. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), 
члана 54. став 1. тачка 1. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Гра-
да Београда”, број 60/19), члана 29. став 1. тачка 4; члана 41. 
став 1. тачка 4. и члана 42. став 1. тачка 4. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуација-
ма („Службени гласник РС”, број 87/18) и Уредбе о саставу, 
начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС”, број 27/20), донео је

РЕШЕЊЕ

I У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/18, 104/18 и 123/21) тачка 1. мења се 
и гласи:

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

За команданта:
– Александар Шапић, градоначелник града Београда;
За заменика команданта:
– Слободан Шолевић, члан Градског већа Града Београда;
За начелника:
– Милан Васовић, начелник Управе за ванредне ситуа-

ције у Београду, Сектор за ванредне ситуације, МУП РС.
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За чланове Градског штаба именују се следећа лица:
1. Никола Никодијевић, председник Скупштине Града 

Београда;
2. Мирјана Радановић, в. д. начелник Градске управе Гра-

да Београда;
3. Дарко Главаш, заменик начелника Градске управе Гра-

да Београда – секретар Секретаријата за послове одбране, 
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа 
са грађанима; 

4. Мирјана Павичић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за информисање; 

5. Соња Божовић, заменик начелника Градске управе Града 
Београда – секретар Секретаријата за инспекцијске послове;

6. Иван Дивац, в. д. заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за послове Кому-
налне милиције;

7. Никола Кожовић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за привреду;

8. Марија Перуновић, подсекретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове;

9. Владимир Баталовић, в. д. директора ЈВП Београдво-
де; 

10. Рајко Танасијевић, заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда – секретар Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове; 

11. Ивана Вилотијевић, заменик начелника Градске упра-
ве Града Београда – секретар Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине;

12. Горан Марковић, подсекретар Секретаријата за 
здравство;

13. Александра Чамагић, в. д. заменика начелника Град-
ске управе Града Београда – секретар Секретаријата за со-
цијалну заштиту;

14. Милош Мајсторовић, командант Ватрогасно-спа-
силачке бригаде Управе за ванредне ситуације у Београду, 
Сектор за ванредне ситуације МУП РС;

15. др. Душанка Матијевић, директор Градског завода за 
јавно здравље;

16. Никола Татовић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај; 

17. Александар Милентијевић, в. д. директора ЈП „Путе-
ви Београда”;

18. Предраг Лукић, в. д. заменика начелника Градске 
управе Града Београда – секретар Секретаријата за јавни 
превоз; 

19. Нина Јандрић, заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за енергетику;

20. Ненад Радић, заменик начелника Градске управе Гра-
да Београда – секретар Секретаријата за образовање и дечју 
заштиту;

21. Дејан Кесар, заменик начелника Градске управе Града 
Београда – секретар Секретаријата за опште послове;

22. Веселин Милић, начелник ПУ за град Београд, МУП РС;
23. Веселин Филиповић, потпуковник ВС, МО РС;
24. др. Горан Чолаковић, директор Градског завода за 

хитну медицинску помоћ;
25. Југослав Николић, директор РХМЗ-а;
26. Ивана Марисављевић Дашић, секретар, Црвени крст 

Београд;
27. Вук Јанковић, в. д. директора ЈКП „Београд пут”;
28. Андрија Чупковић, директор ЈКП „Паркинг сервис”;
29. Зоран Шарац, в. д. директора ГСП „Београд”;
30. Слободан Станојевић, директор ЈКП „Зеленило – 

Београд”;
31. Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа”;
32. Раде Баста, директор ЈКП „Београдске електране”;

33. Радомир Вујадин, в. д. директора ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”;

34. Александар Цинцар-Попоски, директор ЈКП „Јавно 
осветљење”; 

35. Владан Ђукић, в. д. директор ЈКП „Погребне услуге”; 
36. Роберт Ђукић, в. д. директор ЈП „Ада Циганлија”; 
37. др. Драгана Деспот, директор Завода за биоциде и 

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

Београду, Управа за ванредне ситуације у Београду, МУП РС”.
II. О реализацији овог решења стараће се Секретаријат 

за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и 
координацију односа са грађанима.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-213/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије”, број 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 9а. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Oдлуку о измени и допуни Ста-

тута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Бео-
град, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
3636/2 на седници одржаној 22. марта 2022. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 010-214/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу чл. 31. и 60. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 28. По-
словника Скупштине Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 15/09, 14/10, 32/10 и 101/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИ-

МА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА
I. Утврђује се престанак функције члановима Градског 

већа Града Београда, због подношења оставке:
– Марији Лековић,
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– Александри Чамагић. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-202/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и 
члана 25. став 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19), члана 31. став 1. тачка 12. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19) и члана 25. Пословника 
Скупштине Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 15/09, 14/10, 32/10 и 101/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕО-

ГРАДА

I. Бирају се за чланове Градског већа Града Београда,
– Јован Јокић,
– Светозар Андрић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-498/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 31. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС 
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 34. 
Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 115/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Престаје функција Зорану Дрљачи, заменику градског 
правобраниоца Града Београда у Одељењу Градског право-
бранилаштва за градске општине Земун и Нови Београд, 
због испуњавања услова за старосну пензију.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-487/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 31. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС 
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 32. 
Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 115/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Констатује се престанак функције Јелени Дрлић, дипл.

правнику, заменику градског правобраниоца Града Београ-
да у Одељењу Градског правобранилаштва за градске оп-
штине: Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари 
град, због подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-488/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19) и члана 8. Одлуке о оснивању Апотеке „Београд” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА „БЕОГРАД”
1. Разрешава се дужности вршиоца дужности директора 

Апотекарске установе – Апотека „Београд” mag. farm. spec. 
Јасминка Бјелетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-219/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), члана 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19) и члана 8. Одлуке о оснивању Апотеке „Београд” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА 

„БЕОГРАД”
1. Разрешава се дужности вршиоца дужности заменика 

директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”, због 
истека мандата Драган Тодоровић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-220/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), и члана 8. Одлуке о оснивању Апо-
теке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 24/06 и 
12/10), донела је донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА 

„БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности заменика директо-
ра Апотекарске установе – Апотека „Београд”, на период од 
шест месеци, Драган Тодоровић, дипломирани економиста.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-221/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ 

ПУТЕВИМА „ПУТЕВИ БЕОГРАДА”

1. Утврђује се да Драгану Ђорђевићу, мастер економи-
сти, престаје дужност директора Јавног предузећа за упра-
вљање јавним путевима „Путеви Београда”, због подноше-
ња оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-226/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 52. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Александар Милентијевић, дипломирани 

грађевински инжењер, за вршиоца дужности директора ЈП 
„Путеви Београда”, на период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-227/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” БЕОГРАД
1. Разрешава се Страхиња Даниловић, дипл. правник, 

дужности директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
градски водовод и канализација” Београд, због подношења 
оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-228/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 
31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), а у вези са чланом 52. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-

СКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” БЕОГРАД
1. Именује се Радомир Вујадин, дипл. инж. организа-

ционих наука, за вршиоца дужности директора Јавног ко-
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муналног предузећа „Београдски водовод и канализација” 
Београд на период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-229/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Иван Тејић, дипл. грађ. инж, дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, Бео-
град.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-230/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 52. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Вук Јанковић, дипломирани економиста, 

за вршиоца дужности директора ЈКП „Београд-пут”, на пе-
риод до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-231/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗ-

ГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП”

1. Разрешава се Душица Анђелковић, дипл. политико-
лог, дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”, пре исте-
ка периода на који је именована, због знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног предузећа.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-232/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Бео-
града”, број 60/19), а у вези са чланом 52. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИН-

СКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП”

1. Именује се Милан Вранић, мастер економиста, за вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП” на период 
до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-233/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 
9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИ-

ЈЕ” БЕОГРАД
1. Разрешава се Горан Дмитровић, дипломирани прав-

ник, дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан технологије” Београд, због подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-234/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 
31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), а у вези са чланом 52. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН 

ТЕХНОЛОГИЈЕ” БЕОГРАД
1. Именује се Александар Кемивеш, мастер менаџмен-

та у јавној управи, за вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Инфостан технологије” Београд на 
период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-235/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Радиша Момчиловић, мастер инжењер 

саобраћаја, дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-236/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 
37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Именује се Зоран Шарац, дипл. инжењер саобраћаја, 
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд на 
период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-237/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕОГРАД

1. Разрешава се Петар Андријашевић, мастер менаџер 
европског бизниса и маркетинга, дужности директора Јав-
ног предузећа „Градско стамбено” Београд, због подношења 
оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-238/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тач-
ка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), а у 
вези са чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕО-

ГРАД
1. Именује се Александар Јакшић, мастер економиста за 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско 
стамбено”, Београд на период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-239/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. тачка 
9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВО-

ДА БЕОГРАДА ЈУП
1. Утврђује се престанак мандата мр Весни Тахов, дипл.

инж. геол, вршиоца дужности директора Урбанистичког за-
вода Београда ЈУП, због истека периода на који је именована. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-240/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 
31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), а у вези са чланом 52. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП
1. Именује се Никола Мијатовић, дипл. инж. арх, за вр-

шиоца дужности директора Урбанистичког завода Београ-
да ЈУП, на период од једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-241/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИО-
ЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„САВА ЦЕНТАР” 

1. Утврђује се да је Ђорђу Мазињанину, дипломираном 
економисти у области менаџмента, престала дужност вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава цен-
тар” због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-242/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да’’ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА ЦЕНТАР” 

1. Именује се Ђорђе Мазињанин, дипломирани економи-
ста у области менаџмента, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Сава центар” на период до шест месеци.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-243/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чла-
на 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон, 
37/19 и 111/21 – други закон), и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да Станку Кантару, дипл. инжењеру саобра-

ћаја, престаје дужност директора Јавног комуналног преду-
зећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и ра-
звој градске железнице у Београду, због подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-244/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. авгу-
ста 2022. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чла-
на 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон, 
37/19 и 111/21 – други закон), и члана 31. тачка 9а Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Андреја Младеновић за вршиоца дужно-

сти директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
обављање превоза путника метроом и развој градске желе-
знице у Београду, на период до годину дана.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-245/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. 
августа 2022. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21), члана 18. За-
кона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 испр.др. закона, 83/05-испр.
др. закона и 83/14 – др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТО-

ВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Разрешава се Тања Сантрач, мастер професор српског 

језика, културе и књижевности, са места директора Центра 
дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-246/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда’’ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИ-

ШТА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Именује се Иван Јегоровић, мастер политиколог, на ме-
сто вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта 
и опоравилишта града Београда, на период до шест месеци.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-247/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. ав-
густа 2022. године, на основу чл. 41. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10, 99/11 – др. 
закон и 44/18 – др. закон), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА

1. Разрешавају се 
– дужности председника Надзорног одбора Снежана То-

доровић;
– дужности члана Надзорног одбора Андреа Јуровић и
– дужности члана Надзорног одбора Ана Јевремовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-485/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18. августа 2022. године, на основу члана 74. став 4. Закона о управља-
њу отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Усваја се Извештај о реализацији Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021–2030, за 2021. годину, Се-
кретаријата за заштиту животне средине V-06 број 501.9-11/22 од 25. марта 2022. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 501-217/22-С, 18. августа 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
 ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2022. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у 
јулу 2022. године износи 1,4% у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-94/22, 12. августа 2022. године

Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР

Веће Градске општине Врачар, на 32. седници одржаној 11. августа 2022. године разматрало предлог решења о измени 
решења о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда Градске општине Врачар и на основу члана 9. Одлуке 
о оснивању Фонда Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 134/16) и члана 36. Статута Градске оп-
штине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ВРАЧАР

1. Мења се тачка 1. Решења број 96-10/2022-VIII/4 од 21. фебруара 2022. године тако да гласи:
„Именује се Александар Новковић за председника Управног одбора Фонда Градске општине Врачар са 11. августом 

2022. године.”
2. Мења се тачка 2. Решења број 96-10/2022-VIII/4 од 21. фебруара 2022. године тако да гласи:
„Именују се за чланове Управног одбора Фонда Градске општине Врачар са 11. aвгустом 2022. године: 
–  Никола Јеленковић;
– Сунчица Станковић Котарац;
– Катарина Михајловић;
– Милорад Рајковић”.
3. Мења се тачка 3. Решења број 96-10/2022-VIII/4 од 21. фебруара 2022. године тако да гласи:
„Именовање се врши на период од четири године од првобитног именовања, односно до 22. фебруара 2026. године.”
4. У преосталом делу Решење број 96-10/2022-VIII/4 од 21. фебруара 2022. године остаје неизмењено. 
5. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Веће Градске општине Врачар
Број 96-50/2022-VIII/4, 11. августа 2022. године

Председник
Академик проф. др. Милан А. Недељковић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 15. августа 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатно-
стима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” 
бр. 15/16 и 88/19), члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен 
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17), разматрајући захтев ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из 
Обреновца број 2444 од 26. јула 2022. године, за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 2442 од 26. јула 2022. 
године, о измени и допуни Одлуке о Ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „ПАУК”, на предлог Већа 
Градске општине са седнице одржане 15. августа 2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ ИЗ ОБ-
РЕНОВЦА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНОМ ДИ-

ЗАЛИЦОМ „ПАУК”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о Ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизали-
цом „Паук”, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца, под бројем 2442 од 26. јула 2022. 
године. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења. 
2. Ово решење са Одлуком из тачке I Решења објавити у „Службеном листу Града Београда”, а иста се примењује наред-

ног дана од дана објављивања.
Председник градске општине Обреновац

VIII-01 број 020-4/76, 15. августа 2022. године

Председник
Милош Станојевић, с. р. 

На основу члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17) и члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 4/13 – пречишћен текст и 56/22), Надзорни одбор предузећа, 26. 
јула 2022. године донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ 

„ПАУК”

1. У Одлуци о ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук”, („Службени лист Града Београда”, 
број 28/22) врши се измена и допуна у табеларном делу (до 800 kg и више, од 801-1330 kg, од 1331-1900 kg и од 1901 kg и 
више) тако што се текст у тачкама означеним римски бројем I мења и гласи:

I.
Ред. 
Бр.  Назив услуге  Основна цена  

без ПДВ-а ПДВ 20% Цена услуге са ПДВ-ом 
(укупно)

I Пренос путничких возила по налогу МУП-а и Комуналне милиције    

2. У тачки I Одлуке о ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук” – од 1901 kg и више („Службе-
ни лист Града Београда”, број 28/22) врши се измена у табеларном делу тако што се текст наведен под редним бројем 16. 
мења и гласи: 

16. Са места где је блокирано кретање моторних возила или пешака  13333,28 2666,72  16000,00 

3. У тачки II Одлуке о ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук” – од 1901 kg и више („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 28/22) врши се измена у табеларном делу тако што се текст наведен под редним бројем 1. 
мења и гласи: 

1. Пренос напуштеног и нерегистрованог возила  3833,32 766,68  4600,00

4. У осталом делу одлука остаје непромењена.
5. Одлука се доставља председнику градске општине Обреновац на сагласност.
6. Ову одлуку по добијању сагласности објавити у „Службеном листу Града Београда” и на огласној табли предузећа, а 

иста ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац

Број 2442, 26. јула 2022. године
Председник

Срђан Грчић, с. р.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу члана 247 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), председник градске општине Чукарица, као овлашћени орган оснивача, в. д. дирек-
тора Јавног предузећа за обављање комуналних услуга „Пословни центар Чукарица” и Синдикална организација Јавног 
предузећа за обављање комуналних услуга „Пословни центар Чукарица” закључују 

А НЕКС I  КОЛЕКТИВНОГ УГОВ ОРА 
КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП ,,ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА”

Члан 1.
У члану 77. ставу 1. Колективног уговора код послодавца ЈП ,,Пословни центар Чукарица” („Службени лист Града Бео-

града”, број 68/21) тачка 4. мења се и гласи:
,,4) јубиларну награду поводом десет година непрекидног рада радника код послодавца у висини од једне просечне за-

раде, поводом двадесет година у висини од две просечне зараде, поводом тридесет година у висини три просечне зараде 
исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у коме се запосленом исплаћује награда;”

Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Чукарица

Београд, 11. августа 2022. године

ЈП „Пословни центар Чукарица”
Број 1298

Београд, 11. августа 2022. године
Председник

Срђан Коларић, с. р.
В. д. директора

Мирјана Андрић, с. р.
Синдикална организација

Београд, 11. августа 2022. године
Председник

Зоран Хаџић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна

Одлука о престанку мандата одборника Скуп-
штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о начину и поступку доделе стамбене 
подршке ратним војним инвалидима и породицама 
палих бораца стицањем својине на стану изграђе-
ном средствима донације Владе Јапана  – – – – – – –  1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању катего-
рија корисника који плаћају субвенционисану цену 
комуналних услуга  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном 
линијском превозу путника на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени Одлуке о јавним паркирали-
штима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним 
манифестацијама у области културе од значаја за 
Град Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Установе социјалне заштите „Прихватилиште 
за одрасла и стара лица”  – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о измени Решења о образовању Градског 
штаба за ванредне ситуације на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни и допуни Статута Јавног комуналног предузећа 
„Градска чистоћа”– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о утврђивању престанка функције чла-
новима Градског већа Града Београда – – – – – – – –  6

Решење о избору чланова Градског већа Града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Страна

Решење о престанку функције заменика град-
ског правобраниоца Града Београда  – – – – – – – –  7

Решење о престанку функције заменика град-
ског правобраниоца Града Београда  – – – – – – – –  7

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Апотекарске установе Апотека „Београд”  – –  7

Решење о разрешењу вршоца дужности замени-
ка директора Апотекарске установе Апотека „Бео-
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању вршиоца дужности за-
меника директора Апотекарске установе Апотека 
„Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о утврђивању престанка дужности ди-
ректора Јавног предузећа за управљање јавним пу-
тевима „Путеви Београда” – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за управљање путевима „Пу-
теви Београда”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о престанку мандата директора Јавног 
комуналног предузећа „Београдски водовод и кана-
лизација” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Београдски во-
довод и канализација”, Београд  – – – – – – – – – – –  8

Решење о разрешењу директора Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, Београд  – – – – – – –  9

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
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Страна
Решење о разрешењу директора Јавног предузе-

ћа „Дирекција за грађевинско земљиште и изград-
њу Београда ЈП”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда ЈП  – – – – – – – – –  9

Решење о престанку мандата директора Јавног 
комуналног предузећа „Инфостан технологије” 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан тех-
нологије” Београд– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о разрешењу директора Јавног комунал-
ног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа Градско саобра-
ћајно предузеће „Београд” – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о престанку мандата директора Јавног 
предузећа „Градско стамбено” Београд – – – – – – –  10

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд  –  11

Решење о утврђивању престанка мандата вр-
шиоца дужности директора Урбанистичког завода 
Београд ЈУП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Урбанистичког завода Београда ЈУП  – – – – –  11

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Јавног предузећа „Сава 
центар”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Сава центар”  – – – – – – – –  11

Решење о престанку дужности директора Јав-
ног комуналног предузећа за изградњу и обављање 
послова превоза путника метроом и развој градске 
железнице у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
обављање превоза путника метроом и развој град-
ске железнице у Београду  – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о разрешењу директора Центра дечјих 
летовалишта и опоравилишта града Београда – – –  12

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о разрешењу председника и чланова 
Надзорног одбора Фондације за младе таленте Гра-
да Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Ло-
калног плана управљања отпадом града Београда 
2021–2030. за 2021. годину   – – – – – – – – – – – – –  13

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 
2022. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Акти градских општина 

ВРАЧАР
Решење о измени Решења о именовању председ-

ника и чланова Управног одбора Фонда Градске оп-
штине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из 
Обреновца о измени и допуни Одлуке о ценовнику 
услуга за пренос возила специјалном дизалицом 
„Паук” са одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈП 

„Пословни центар Чукарица”  – – – – – – – – – – – –  15

„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
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