
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 9. став 4. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Службени гласник 
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДАТНИМ  ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ПОРОДИЉА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се додатни облици заштите по-

родиља на територији града Београда (у даљем тексту: град) 
које обезбеђује град ради подстицања рађања деце, као и 
услови и начин остваривања ових облика заштите  и друга 
питања од значаја за остваривање додатних облика заштите 
породиља.

Члан 2. 
Додатни облици заштите утврђени овом одлуком су:
1. право на новчано давање породиљи и
2. право на новчано давање незапосленој породиљи. 

Члан 3. 
Незапослена породиља у смислу ове одлуке је поро-

диља која није у радном односу код послодавца – правног 
или физичког лица. Незапосленом породиљом сматра се и 
породиља која не остварује приходе по основу оснивачких 
права у привредном субјекту, породиља која не остварује 
приходе по основу пензија и инвалиднина, као и породиља 
која не остварује приходе по основу обављања привреме-
них и повремених послова.

Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.

Члан 4.
Додатне облике заштите из члана 2. ове одлуке остварује 

породиља са пријављеним пребивалиштем на територији 
града Београда, породиља која је интерно расељено лице из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним бо-
равком на територији града, породиља са статусом избегли-
це из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са прија-
вљеним боравком на територији града и  породиља страни 
држављанин са одобреним сталним боравком на територији 
града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Члан 5.
Права из члана 2. ове одлуке има породиља за новорође-

но дете у износу који посебним актом утврђује градоначел-

ник Града Београда за период важења одлуке о буџету, од-
носно  одлуке о привременом финансирању  најкасније до 
почетка примене одлуке о буџету Града, односно одлуке о 
привременом финансирању Града. 

У случају промене висине новчаног давања у смислу ста-
ва 1. овог члана, примењиваће се износ који важи на дан 
рођења детета.

Члан 6. 
Право из члана 2. тачка 1. може остварити породиља не-

зависно од висине прихода. 
Право из члана 2. тачка 2. може остварити породиља 

чији је укупни месечни приход по члану домаћинства, 
укључујући новорођено дете – децу, остварен у периоду 
од три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се 
подноси захтев рођено, мањи од 10.000,00 динара.

Домаћинство у смислу ове одлуке чини породиља, њен 
супруг или ванбрачни партнер и малолетна издржавана деца 
која са њима живе, укључујући и новорођено дете – децу.

Укупан месечни приход домаћинства у смислу става 2. 
овог члана чине и приходи које остварује супруг или ван-
брачни партнер, исплаћени у периоду од три месеца који 
претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев 
рођено, и то по основу: зараде, накнаде зараде, пензије и 
инвалиднине, у нето износу.

За лица која самостално обављају делатност – преду-
зетнике као месечни приход узима се основица за обрачун 
доприноса за обавезно социјално осигурање.

Број чланова домаћинства утврђује се у односу на дан 
рођења детета.

Члан 7.
Исплата новчаних давања из члана 2. ове одлуке врши 

се једнократно на наменски текући рачун породиље, отво-
рен код финансијске организације са којом Градска управа 
града Београда има закључен уговор, а средства за исплату 
обезбеђују се из буџета града Београда.  

Права из члана 2. ове одлуке  припадају породиљи за 
свако дете без обзира на број претходно рођене деце.

Ако се у једном порођају роди двоје или више деце, по-
родиља ће остварити право за свако рођено дете у том по-
рођају.

Члан 8.
Право из члана 2. ове одлуке остварује се на основу за-

хтева поднетог организационој јединици Градске управе 
града Београда надлежној за послове социјалне заштите 
у року од шест месеци од дана рођења детета, непосредно 
или препоручено путем поште.
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Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу који 
је саставни део ове одлуке.

Члан 9.
Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 1. ове 

одлуке потребни су следећи докази:
1. извод из матичне књиге рођених за новорођено дете 

– децу, 
2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, фо-

токопија пријаве боравка за интерно расељена и лица из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избе-
гличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране 
држављане.

Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 2. ове 
одлуке  потребни су следећи докази:

1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу,
2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, 

фотокопија пријаве боравка за интерно расељена лица из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избе-
гличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране 
држављане, 

3. фотокопија личне карте или очитана лична карта су-
пруга или ванбрачног партнера,

4. пријава пребивалишта за малолетно издржавано дете 
– децу, 

5. извод из матичне књиге венчаних или изјава о 
постојању ванбрачне заједнице оверена од стране нотара,

6. за породиљу и супруга или ванбрачног партнера који 
не остварује приходе, извод из матичне евиденције фонда 
пензијског и ин валидског осигурања и

7. потврда о приходима супруга или ванбрачног парт-
нера који остварује приходе, исплаћених у три месеца који 
претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев 
рођено.

Члан 10.
О правима из члана 2. ове одлуке одлучује организаци-

она јединица Градске управе Града Београда надлежна за 
послове социјалне заштите, у складу са одредбама Закона о 
општем управном поступку. 

Члан 11.
По жалбама на првостепена решења о правима из члана 

2. ове одлуке у другом степену  решава Градско веће Града 
Београда.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Изузетно од одредаба члана 2. ове одлуке, од дана сту-

пања на снагу ове одлуке, а до краја 2017. године, овом 
одлуком утврђује се износ једнократног новчаног давања 
породиљи у висини од 10.000,00 динара и једнократног нов-
чаног давања незапосленој породиљи у висини од 25.000,00 
динара.

Права из члана 2. ове одлуке може остварити породиља 
за дете – децу рођену од дана ступања на снагу ове одлуке.

Породиље које су стекле право на додатни облик зашти-
те за дете – децу рођену пре дана ступања на снагу ове од-
луке могу остварити право у складу са Одлуком о додатним 
облицима заштите породиља на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда” бр. 36/14 и 2/15).

Поступци по захтевима за остваривање права за децу 
рођену пре ступања на снагу ове  одлуке окончаће се у скла-
ду са прописима који су били на снази на дан рођења детета. 

Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одредбе 

Одлуке о додатним облицима заштите породиља на терито-
рији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/14 и 2/15). 

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-391/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 38. став 5. Закона о уд-
ружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. 
закони) и члана 25. став 1. тачка 2. 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

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕ-
СА ИЗ ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, 

обим, начин, поступак доделе средстава као и поступак 
враћања средстава за суфинансирање програма од јавног 
интереса из области промоције предузетништва и запо-
шљавања на територији града Београда ( у даљем тексту: 
Програми).

Програми који ће се суфинансирати у складу са овом од-
луком морају испуњавати неки од следећих циљева:

– реализација програма преквалификација и обука у 
циљу повећања запослености;

– промоција запошљавања лица из категорије теже за-
пошљивих;

– примени нових технологија у циљу промоције преду-
зетништва;

– реализација програма стручне праксе;
– промоцију оснивања кластера и бизнис инкубатора;
– промоција предузетништва као прихватљивог начина 

економског активизма;
– промоција приватних иницијатива које за сврху имају 

повећање запослености; 
– презентације и реализација креативних, иновативних 

и стваралачких идеја и предузетничких вештина;
– поспешивање развоја партнерства између профитног 

и непрофитног сектора; 
– повећању могућности запошљавања.

Члан 2.
Средства за суфинансирање програма из члана 1. ове од-

луке обезбеђују се у буџету Града Београда за годину у којој 
се расписује конкурс.

Mаксимални појединачни износ финансијских средста-
ва из става 1. овог члана износи до 80% укупних трошкова, 
а не више од 1.000.000,00 (милион) динара без ПДВ-а. 

Програми који се суфинансирају морају бити реализо-
вани најкасније до 30. октобра, године у којој се расписује 
конкурс.

Члан 3.
Додела средстава за суфинансирање Програма врши се 

на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). 
Конкурс из става 1. овог члана расписује организациона 

јединица Градске управе Града Београда надлежна за посло-
ве привреде (у даљем тексту: Секретаријат за привреду) и 
оглашава на званичној интернет страни Града Београда, а 
може се објавити и у другим средствима информисања.

Члан 4.
Конкурс нарочито садржи:
– рок за подношење предлога програма, који не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса 
на интернет страни града Београда;

– максимални појединачни износ средстава по програму;

– упутство са образложењем за вредновање и рангирање 
предлога програма са критеријумима из ове одлуке;

– потребна документација на основу које се доказује ис-
пуњеност прописаних услова;

– образац предлога програма.

Члан 5.
Подносиоци предлога програма за доделу средстава за 

суфинансирање Програма могу бити добровољне и невла-
дине недобитне организације, засноване на слободи удру-
живања више физичких или правних лица, основане ради 
остваривања и унапређења одређеног заједничког или 
општег интереса, које нису забрањене Уставом или зако-
ном, уписане у регистар надлежног органа у складу са зако-
ном (у даљем тексту: носиоци програма) и то ако испуња-
вају следеће обавезне услове:

1. да имају седиште на територији града Београда;
2. да поседују референц листу програмског тима са ис-

куством у реализацији програма;
3. да имају обезбеђено најмање 20% од укупних трошко-

ва пројекта из сопствених средства или неког другог извора;
4. да подносиоцу пријаве у периоду од годину дана пре 

подношења пријаве текући рачуни код пословних банака 
нису били блокирани дуже од укупно 15 (петнаест) дана.

Члан 6.
Обавезна документација коју носиоци Програма и дос-

тављају :
1. образац предлог програма (У даљем тексту: предлог 

програма);
2. пропратно писмо у коме су наведене основне инфор-

мације о организацији и предложеном пројекту (назив, вре-
менско трајање, финансијски износ тражених средстава) 
потписано од стране лица овлашћеног за заступање орга-
низације;

3. копија решења о регистрацији, не старијег од шест ме-
сеци;

4. изјава о обезбеђењу сопствених средстава из члана 4. 
тачка 3. ове одлуке;

5. референц листа програмског тима

Члан 7.
Носиоци програма из члана 4. ове одлуке подносе пред-

лог програма за конкурисање, непосредно или путем по-
ште, Секретаријату за привреду.

Образац предлога програма се преузима на званичној 
интернет презентацији града Београда. За тачност и исти-
нитост података наведених у предлогу програма одговорно 
је лице које је овлашћено да потписује пријаву. 

Предлози програма који се поднесу након истека рока за 
подношење се враћају подносиоцу након завршетка конкурса. 

Пријаве које не испуњавају услове конкурса се неће узе-
ти у вредновање и рангирање.

Члан 8.
Руководилац Секретаријата за привреду (у даљем текс-

ту: руководилац) решењем образује посебну комисију за 
преглед, вредновање и рангирање поднетих предлога про-
грама за суфинансирање програма од јавног интереса у 
областима промоције предузетништва и запошљавања на 
територији града Београда (у даљем тексту: Комисија). Ко-
мисија има председника и два члана. Комисија обавља пре-
глед и вреднује предложене пројекте, у складу са условима 
и критеријумима наведеним у овој одлуци и конкурсу, дос-
тавља руководиоцу предлог ранг листе програма. 
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Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога про-
грама комисија може тражити појашњења предлога програ-
ма и обавити интервју са подносиоцем програма.

Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије обавља Секретаријат за привреду.

Члан 9.
Приликом прегледа и вредновања предложених пројека-

та комисија утврђује предлоге за одобрење пројекта на ос-
нову следећих критеријума: 

– дужина трајања програма
1. до седам дана (пет бодова);
2. дуже од седам дана (10 бодова);
– број лица корисника из циљне групе која се укључују 

у програм
1. до 30 лица (пет бодова);
2. преко 30 лица (10 бодова);
– могућност развоја програма и његова одрживост;
1. програм није одржив без додатног финансирања на-

кон завршетка (0 бодова);
2. Програм је одржив без додатног финансирања након 

завршетка (10 бодова)
– суфинансирање програма из других извора:
1. буџет Републике Србије, локалне самоуправе или 

фондова Европске уније (0 бодова);
2. сопствени приходи (пет бодова);
3. донације и друго (10 бодова);
– законитости и ефикасности коришћења средстава и 

одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена 
средства буџета Републике Србије и ако јесу да ли су ис-
пуњене уговорене обавезе.

1. У претходном периоду коришћена су средства Града 
Београда и испуњене су уговорне обавезе (пет бодова);

2. Нису коришћена средства Града Београда (10 бодова);
– Компетенције програмског тима (референц листа):
1. Програмски тим је реализовао два или више пројека-

та (10 бодова);
2. Програмски тим је реализовао до два пројекта (0 бо-

дова).
У случају да два или више подносиоца пријава имају 

исти број бодова у Листи вредновања и рангирања пред-
ност ће се имати подносилац Пријаве који је остварио већи 
број бодова по редоследу креитеријума и мерила за вредно-
вање из става 1. овог члана.

Члан 10.
Трошкови у оквиру програма за које се додељују сред-

ства су:
– материјални трошкови – трошкови изнајмљивања (за-

купа): простора – сале, пратеће опреме техничке подршке и 
аудио визуелна опрема (обрачун трошкова извршити према 
тржишној цени, броју дана изнајмљивања простора и опре-
ме за потребе реализације програмских активности и сл.); 

– комуналне услуге (струја, вода, и сл) и услуге комуни-
кација (интернет, телефон и сл.);

– путни трошкови за учеснике програма – трошкови 
превоза (авио превоз, аутобуски, железнички) за изврши-
оце активности и учеснике пропратних активности према 
предвиђеним активностима програма. Oбрачун путних 
трошкова извршити према висини стварних трошкова 
(уобичајеним ценама превоза);

– трошкови едукације, информисања јавности и видљи-
вости програма обухватају трошкове припрема пропаганд-
ног материјала за догађаје (трошкови израде штампаног 
материјала, обавештења, сертификати, програм, постери 

и остали рекламно пропагандни материјал), трошкови ме-
дијског оглашавања (израда спотова, реклама, трошкови ог-
лашавања у медијима и слично);

– трошкови набавке канцеларијског и презентационог 
материјала за реализацију програма.

Трошкови у оквиру програма за које се неће додељивати 
средства су:

– трошкови активности на припреми предлога програма;
– трошкови који се не односе на период спровођења 

програма;
– трошкови банкарских услуга, заостали дугови, губици 

и камате;
– трошкови куповине и набавке основних средстава и сл;
– куповина земљишта или објеката или непокретног 

или покретног добра било које врсте;
– трошкови које се већ финансирају из буџетских сред-

става Републике Србије и јединице локалне самоуправе;
– трошкови партнера у пројекту;
– трошкови који нису наведени у спецификацији трош-

кова (буџету активности), који је саставни део пријаве,

Члан 11.
Комисија по прегледу и вредновању предложених про-

грама, утврђује предлог Ранг листе предложених програма, 
која се објављује на званичној интернет презентацији Града 
Београда. 

Подносилац програма може поднети приговор на пред-
лог ранг листе предложених програма, у року од три рад-
на дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси 
комисији, писменим путем на адресу Секретаријата за при-
вреду. О поднетим приговорима одлучује комисија. 

Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује 
коначну Ранг листу и предлог одлуке о избору пројеката и 
висини средстава по одобреном програму.

На основу предлога комисије, руководилац Секретари-
јата за привреду доноси одлуку о избору пројеката који се 
суфинансирају.

Након доношења одлуке из става 4. овог члана, са изаб-
раним подносиоцима програма се закључује уговор.

Члан 12.
Уговором, из члана 11. ове одлуке, уређују се међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочи-
то: назив одобреног пројекта; време реализације пројекта; 
висина додељених средстава; начин праћења реализације 
пројекта; обавезе носиоца програма у погледу реализације 
и подношења извештаја о реализацији програма. 

Одобрени програм, са свим прилозима, саставни је део 
уговора.

Члан 13.
Исплата средстава ће се вршити по завршетку програ-

ма и то до 80% од укупног износа трошкова програма а не 
више од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а  након достављања 
коначног извештаја о реализованим активностима и ко-
ришћењу средстава и доказима о утрошку средстава (фа-
ктуре, изводе банака, отпремнице, доставнице и сл).

Члан 14.
Носилац одобреног програма дужан је да по завршетку 

програма достави Завршни извештај о реализацији програ-
ма и утрошку средстава у року од 15 дана од његовог завр-
шетка. 

Завршни извештај о реализацији програма и утрошку 
средстава садржи табеларни приказ утрошених средстава 
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за реализацију програма и наративно образложење утро-
шених средстава за реализацију програма.

Уколико се програм не реализује у складу са потписа-
ним уговором, корисник средстава дужнан је да изврши по-
враћај средстава.

Члан 15.
Секретаријат за привреду прати спровођење и реализацију 

одобрених програма на основу: достављених извештаја и не-
посредног увида у реализацију одобреног програма, као и не-
посредним контактом са корисницима одобрених програма. 

Носилац програма дужан је да у току реализације омо-
гући Секретаријату за привреду праћење спровођења про-
грама, присуство при реализацији активности, као и увид 
у целокупну документацију. Носилац програма дужан је да 
благовремено обавести Секретаријат за привреду о време-
ну и месту реализације активности на програму. 

Секретаријат за привреду обезбеђује услове за праћење 
спровођења и реализације одобрених програма. 

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-392/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 13. Закона о комуналним делат-
ностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16) и чла-
на 25. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА 
ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ КОРИСНИКА ПРИКЉУЧЕНИХ 
НА НЕУСЛОВНЕ МРЕЖЕ КОЈЕ СЕ СНАБДЕВАЈУ ВО-
ДОМ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ПРЕКО ПРИКЉУЧКА 

СА БЛОК ВОДОМЕРОМ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак измирења 

доспелог дуга по основу потрошње воде корисника који су 
прикључени на неусловне мреже које се снабдевају водом 
из градског водовода преко прикључка са блок водоме-
ром, односно услови и начин отплате дуговања по основу 
индивидуалне потрошње корисника, услови и начин отпи-
са дуговања по основу потрошње за растур воде у оквиру 
неусловне мреже, обим отписа обрачунате камате и других 
трошкова, услови и начин регулисања права корисника 
који су редовно измиривали доспеле обавезе. 

Одредбе ове одлуке примењују се на кориснике комунал-
них услуга пречишћавања и дистрибуције воде за пиће кому-
налног предузећа које је град Београд основао за обављање 
ове делатности (у даљем тексту: комунално предузеће).

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају сле-

деће значење:
1. „неусловна водоводна мрежа” јесте свака мрежа на-

сеља или дела насеља која је прикључена на градски водо-

вод, а није урађена у складу са техничким стандардима из 
ове области и уз сагласност надлежног комуналног преду-
зећа; 

2. „корисник” је власник објекта или посебног дела обје-
кта, носилац права коришћења или закупац на објекту или 
посебном делу објекта који је прикључен на неусловну во-
доводну мрежу;

3. „дужник” је корисник који на дан ступања на снагу 
ове одлуке има доспео, а неплаћен дуг по основу рачуна за 
укупну потрошњу воде;

4. „блок водомер” је водомер на водоводном прикључку 
почетка неусловне мреже на градски водовод;

5. „индивидуални водомер” је водомер на прикључку 
објекта корисника на неусловну водоводну мрежу;

6. „индивидуална потрошња воде” је потрошња воде 
очитана на индивидуалном водомеру или утврђена од стра-
не комуналног предузећа или предузећа које врши обје-
дињену наплату (у даљем тексту индивидуална потрошња);

7. „растур воде” је разлика између очитане потрошње на 
блок водомеру и збира индивидуалних потрошњи;

8. „укупна потрошња воде” је збир индивидуалне потро-
шње и припадајућег растура корисника;

9. „технички прихватљива мрежа” је мрежа која испуња-
ва минимум техничких услова за преузимање на даље одр-
жавање од стране комуналног предузећа; 

10. „техничко прилагођавање мреже” јесу радови којима 
се обезбеђује минимум техничких услова како би се уместо 
неусловне водоводне мреже добила технички прихватљива 
мрежа. 

Члан 3.
Дуг по основу индивидуалне потрошње и дуг по осно-

ву растура воде који није измирен до дана ступања на снагу 
ове одлуке дужник може измирити на начин и у поступку 
прописаном овом одлуком.

Члан 4.
Дужници који својим средствима учествују у финан-

сирању радова на техничком прилагођавању мреже имају 
право на отпис дуга на име растура воде доспелог након 1. 
јануара 2002. године са припадајућом каматом и право да 
дуг за индивидуалну потрошњу воде са другим трошкови-
ма насталим у вези са наплатом дуговања измире на више 
месечних рата.

Kорисници који својим средствима учествују у финан-
сирању радова на техничком прилагођавању мреже, а који 
су измиривали обавезе за укупну потрошњу воде, имају 
право на претплату до висине износа који су уплатили на 
име растура воде. 

Корисницима из ст. 1. и 2. овог члана неће бити 
наплаћивана новчана накнада за водоводни прикључак. 

Радови на техничком прилагођавању мреже финанси-
рају се искључиво средствима корисника. 

Члан 5.
Дужник и комунално предузеће закључиће уговор о ре-

гулисању међусобних права и обавеза којим ће се ближе 
уредити рокови и динамика измирења дуга за индивидуал-
ну потрошњу воде, отпис дуга за растур воде, обуставу при-
нудне наплате и др.

Корисници који су редовно измиривали обавезе за 
укупну потрошњу воде закључују уговор са комуналним 
предузећем у вези са утврђивањем тачног износа уплаћеног 
на име растура воде. Утврђени износ сматраће се претпла-
том за индивидуалну потрошњу воде, искључиво под усло-
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вом да се изврши техничко прилагођавање мреже на коју су 
прикључени. Прерачунавање и претплата врши се у новча-
ном износу. 

Уговором о регулисању међусобних права и обавеза са 
корисником комунално предузеће се обавезује да ће омо-
гућити прикључење објекта корисника на технички прихва-
тљиву мрежу уколико су испуњени минимални технички 
услови утврђени од стране комуналног предузећа, односно 
до прикључења неће доћи услед наступања техничких, сани-
тарних, имовинско-правних или других објективних окол-
ности које онемогућавају прикључење објекта на мрежу. 

Уколико се корисници налазе у систему обједињене нап-
лате или су у ранијем периоду на тај начин измиривали ду-
говања на име комуналних услуга, ради остваривања права 
предвиђених чланом 4. одлуке закључују посебан уговор са 
предузећем које управља системом обједињене наплате.

Члан 6.
Комунално предузеће закључује уговор из члана 5. ове 

одлуке са дужницима и корисницима који су наведени у 
Прелиминарном списку заинтересованих за учешће у фи-
нансирању техничког прилагођавања мреже (у даљем тексту: 
Прелиминарни списак) овереним печатом Градске општине, 
који комуналном предузећу доставља Градска општина.

Градска општина и комунално предузеће закључују 
протокол о међусобној сарадњи у вези са реализацијом 
техничког прилагођавања мреже и учешћа корисника.

Градска општина је дужна да припреми Прелиминарни 
списак, уколико дужници и корисници искажу интересо-
вање за учешће у финансирању техничког прилагођавања 
мреже.

Градска општина је дужна да, у року не дужем од шест 
месеци од ступања на снагу ове одлуке, достави комуналном 
предузећу Прелиминарни списак са захтевом за сагласност 
да Градска општина припреми техничко решење за техничко 
прилагођавање мреже (у даљем тексту: техничко решење).

Комунално предузеће је дужно да, уколико оцени да 
постоје одговарајући технички услови да се припреми 
техничко решење, достави сагласност Градској општини у 
року који не може бити дужи од 90 дана од дана пријема за-
хтева из става 4. овог члана. 

Уколико комунално предузеће оцени да не постоје одго-
варајући технички услови за припрему техничког решења 
доставиће негативан одговор Градској општини, у року који 
не може бити дужи од 30 дана од пријема захтева из става 4. 
овог члана. 

Уз сагласност из става 5. овог члана комунално преду-
зеће доставља обавештење Градској општини, дужницима 
и корисницима са Прелиминарног списка, да најкасније у 
року од 90 дана од дана пријема обавештења могу закључи-
ти уговор из члана 5. ове одлуке. 

Градска општина је дужна да, у року не дужем од шест 
месеци од пријема сагласности комуналног предузећа, дос-
тави комуналном предузећу техничко решење за техничко 
прилагођавање мреже са захтевом за мишљење.

Комунално предузеће неће узети у разматрање захтев из 
става 8. овог члана уколико није дало сагласност из става 5. 
овог члана.

Комунално предузеће је дужно да у року који не може 
бити дужи од 90 дана од дана пријема захтева градске 
општине достави мишљење градској општини.

Мишљење комуналног предузећа може бити позитивно 
уколико утврди да је техничким решењем испуњен мини-
мум техничких услова, односно негативно уколико утврди 
да техничким решењем није испуњен минимум техничких 
услова. 

Негативно мишљење комуналног предузећа садржи јас-
но наведене техничке услове који нису испуњени. Комунал-
но предузеће ће одредити рок, који не може бити дужи од 
60 дана од дана пријема негативног мишљења, да се исправе 
уочени недостаци и достави кориговано техничко решење. 

Уколико Градска општина не поступи у року из става 12. 
овог члана сматраће се да је одустала од захтева.

Члан 7.
Комунално предузеће обезбеђује стручни надзор у току 

извођења радова.
По завршетку радова врши се примопредаја технички 

прихватљиве мреже о чему се сачињава записник. Рок за за-
вршетак радова не може бити дужи од 18 месеци од давања 
позитивног мишљења на техничко решење.

Примопредају врши Комисија у чијем саставу су пред-
ставник Градске општине, представник дужника и ко-
рисника који су учествовали у финансирању радова и пред-
ставник комуналног предузећа. 

Записником се констатује да је извршено техничко 
прилагођавање мреже и да иста задовољава минимум 
техничких услова за преузимање на одржавање од стране 
комуналног предузећа. Саставни део записника је елаборат 
изведеног стања, са геодетским снимком, који обезбеђује 
Градска општина. Од дана потписивања овог Записника 
даље одржавање технички прихватљиве мреже обављаће 
комунално предузеће.

Уз Записник Градска општина доставља коначан списак 
дужника и корисника који су учествовали у финансирању 
радова (у даљем тексту: коначан списак). Коначним спис-
ком се доказује да је дужник, односно корисник учествовао 
у финансирању радова.

Члан 8.
Комунално предузеће је дужно да у року не дужем од 45 

дана од дана извршене примопредаје технички прихватљи-
ве мреже достави позив дужницима и корисницима који 
се налазе на коначном списку, а који нису били наведени у 
прелиминарном списку, да у року од 60 дана од дана прије-
ма позива закључе уговор из члана 5. ове одлуке. 

Уколико се дужник, односно корисник не одазове на 
позив у предвиђеном року, комунално предузеће поно-
во доставља позив из ст.1. овог члана са накнадним роком 
не дужим од 30 дана од дана пријема позива из овог ста-
ва. Уколико се дужник, односно корисник ни у накнадном 
року не одазове на позив губи право из члана 4. ове одлуке. 

Члан 9.
Дужници, односно корисници који су закључили уго-

вор са комуналним предузећем, а који нису учествовали у 
финансирању радова на техничком прилагођавању мреже, 
губе право на отпис дуга за растур и друга права из члана 4. 
ove одлуке и према њима ће се спровести поступак наплате 
у складу са важећим прописима.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10. 
Комунално предузеће је дужно да у року од 60 дана од 

ступања на снагу ове одлуке достави Градским општинама 
обавештење о условима остваривања права из члана 4. ове 
одлуке.

Комунално предузеће ће уз обавештење из ст. 1. овог 
члана доставити образац прелиминарног и коначног списка.
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Члан 11.
Комунално предузеће и градске општине ће закључити 

протокол из члана 6. ст. 2. ове одлуке у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 12.
Сви дужници, односно корисници са територије где је 

урађена технички прихватљива мрежа дужни су да се при-
кључе на исту у року од 6 месеци од дана примопредаје те-
хнички прихватљиве мреже на одржавање од стране кому-
налног предузећа.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у Службеном листу Града Београда, а престаје да 
важи 31.12.2020. године.

Скупштина Града Београда
Број 352-460/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖ-
НИ БУЛЕВАР, СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА „ОБИЛИЋ”, 
УЛИЦА ВЕЛИМИРА ТОДОРОВИЋА И МЕТОХИЈСКЕ И 

ТРАСЕ УМП-а, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за под-

ручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, 
спортског комплекса „Обилић”, улица Велимира Тодоро-
вића и Метохијске и трасе УМП-а, Градска општина Врачар 
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Градске општине Врачар, дефини-
сан границом Плана детаљне регулације саобраћајнице 
Јужни булевар деоница од Милутина Зечевића до Војисла-
ва Илића („Службени лист Града Београда”, број 11/11) и 
спортског комплекса „Обилић”, границом Измене и допуне 
детаљног урбанистичког плана XI и XII МЗ на територији 
општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 
25/85) и планиране трасе УМП-а, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 5,4 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, 

целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16) према коме се подручје у оквиру предложене грани-
це налази у површинама намењеним за: становање (С5 – 
зона вишепородичног становања у формираним градским 
блоковима у централној и средњој зони града), мешовите 
градске центре (М4 – зона мешовитих градских центара у 
зони више спратности), комерцијалне садржаје (К1 – зона 
комерцијалних садржаја у зони више спратности), објекте и 
комплексе јавних служби (предшколске установе), инфра-
структурне објекте и комплексе и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је трансформа-

ција и уређење простора у складу са одредбама Плана ге-
нералне регулације, дефинисање површина јавне и остале 
намене и правила уређења и грађења на предметном прос-
тору, саобраћајно и инфраструктурно опремање и плани-
рање капацитета изградње у складу са потенцијалима и 
ограничењима простора.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Врачар, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се привредном 

друштву „MARKOM PROJECT LINE” д.о.о. из Београда, Госпо-
дара Вучића 180, које је дужано да Нацрт плана изради у року 
од 10 (десет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће „MONTEX REAL ESTATE” из Београда, Петра Кочића 
4, Земун.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 2.830.000,00 динара.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Врачар.
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Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Врачар.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-17/17 од 19. јуна 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(2 копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанис-
тичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-
вача плана и Градске општине Врачар (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-384/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУНЧА-
НЕ ДОЛИНЕ НА БАНОВОМ БРДУ И БЛОКА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА ПОЖЕШКЕ И МАРШАЛА ТОЛБУХИНА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Сунчане 

долине на Бановом брду и блока између улица Пожешке и 
Маршала Толбухина, Градска општина Чукарица (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Градске општине Чукарица, који је 
дефинисан регулационом линијом улице Пожешке, на за-
паду, регулацијом Требевићке улице, на северу и северо-ис-
току, границама комплекса вртића „Бајка” и основне школе 

„Милош Црњански” до Жарковачке улице, на истоку, регу-
лацијом новоизграђеног дела улице Ђорђа Огњановића, на 
југу и регулационим линијама улица Пожешке и Маршала 
Толбухина (Лазаревачки друм), са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 12 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације пред-

ставља План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и  97/16) према 
коме се подручје у оквиру предложене границе налази у повр-
шинама јавне намене (Ј10 – државна управа, државне админи-
стративне службе, Ј11 – комплекси посебне намене и површи-
не за инфраструктурне објекте и комплексе) и у површинама 
осталих намена (зона С10 – становање у новим комплексима, 
зона К2 – комерцијални садржаји у зони средње спратности, 
зона К4 – пратећи комерцијални садржаји и зона М4 – зона 
мешовитих градских центара у зони више спратности). 

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефини-

сање површина јавне и остале намене и правила урђења и 
грађења на предметном простору, саобраћајно и инфра-
структурно опремање и планирање капацитета изградње у 
складу са просторним могућностима и условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Чукарица, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру 

за архитектуру из Београда, Гундулићев венац 33, које је ду-
жан да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће адвокат Татјана Милићевић из Београда, Чубурска 9/1.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 8.622.000,00 динара.
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Чукарица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Чукарица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-12/17 од 22. јуна 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две ко-
пије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког 
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача пла-
на и Градске општине Чукарица (по једна копија).

Члан 12.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о из-

ради Плана детаљне регулације дубодолине Репишког по-
тока на Бановом брду, општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 15/07).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-385/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКОВА 25 И 26 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.

Приступа се изради Измене плана детаљне регулације 
блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови 
Београд (у даљем тексту: Измене плана детаљне регулације).

Члан 2.
Измена Плана односи се на измену текстуалног дела 

Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београ-
ду, Градска општина Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, број 129/16): поглавља 4.2. Комерцијалне зоне и 
градски центри – зоне К1, К2 и К3 и поглавља 5. Биланси 
урбанистичких параметара.

Члан 3.
Циљ израде Измене плана детаљне регулације блокова 

25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 129/16) је увођење 
становања као компатибилне намене у објекту бр. 1 (блок 
26, грађевинска парцела ГП4, зона К3).

Члан 4.
Плански основ представља План генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16 и 97/16), према коме су на предметној 
локацији планирани комерцијални садржаји у зони више 
спратности.

Члан 5.
У складу са чланом 48. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) Измена плана 
детаљне регулације садржаће само текстуални прилог.

Члан 6.
Израда Измене плана детаљне регулације поверава се 

ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева 
бр. 30, које је дужно да Нацрт измена плана изради у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.
Средства за израду Измене плана обезбедиће ГП НА-

ПРЕД а.д., Булевар Михајла Пупина 115, Нови Београд. 
Процењена финансијска средства за израду Измене плана 
детаљне регулације оквирно износе око 634.452,00 динара.

Члан 8.
Нацрт измене плана детаљне регулације биће изложен 

на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта измене плана на јав-

ни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним сред-
ствима информисања и у информативним гласилима град-
ске општине Нови Београд.

Нацрт измене плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 9.
За потребе израде Измене плана детаљне регулације не 

приступа се изради стратешке процене утицаја планираних 
намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-19/17 од 22. јуна 2017. године.

Члан 10.
Елаборат Измене плана детаљне регулације израдиће се 

у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном об-
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лику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Бе-
ограда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна 
копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (две копије), Републичког геодетског завода, ЈУ.П. 
„Урбанистички завод Београда” и Градске општине Нови 
Београд (по једна копија).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-386/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним служба-
ма („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. за-
кон, 81/05 – др. закон и 83/05 – испр. др. закона), чл. 22. и 
23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 12. став 1. та-
чка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ДИРЕКЦИЈА ФЕСТ-а

Члан 1. 
У Одлуци о промени оснивачког акта установе културе 

– Дирекција ФЕСТ-а („Службени лист Града Београда”, бр. 
37/14 и 51/14), члан 18. мења се и гласи:

„Установом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора именује и раз-

решава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познава-
лаца културне делатности.

Два члана Управног одбора именују се из реда запосле-
них у Установи, на предлог репрезентативног синдиката Ус-
танове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених.

Најмање један од чланова Управног одбора из реда за-
послених мора да буде из реда носилаца основне, тј. про-
грамске делатности.

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Чланови Управног одбора установе именују се на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута.

У случају спречености председника Управног одбора, 
седницу Управног одбора може заказати и њој председава-
ти, најстарији члан Управног одбора.

Председнику и члановима Управног одбора може при-
падати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача.”

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”

Скупштина Града Београда
Број 6-393/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржа-
вању споменика и скулптуралних дела на територији града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 
19/17) и члана 31. тачка 21. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА 

СТЕФАНУ НЕМАЊИ

Члан 1.
У Одлуци о подизању споменика Стефану Немањи 

(„Службени лист Града Београда”, број 82/15), члан 1. мења 
се и гласи:

„Подиже се споменик Стефану Немањи на делу КП 
804/2 КО Савски венац, на углу улица Немањине и Кнеза 
Милоша, у Београду”.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-394/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на на основу члана 12. тачка 13) Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 33. став 1. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) и чла-
на 31. тачка 15. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЗАЈМА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ 
СА ЕВРОПСКОМ БАНКОМ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕ-
КО САВЕ ЧУКАРИЦА – НОВИ БЕОГРАД И УГОВО-
РА О ЗАЈМУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 
УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАДУЖЕЊУ 
ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, 27. 
МАРТА, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА И ЦАРА ДУШАНА И 

ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА У УЛ. КНЕЗА МИЛОША
Члан 1. 

Град Београд ће код Европске банке за обнову и развој 
(у даљем тексту: ЕБРД) реструктуирати зајам по Уговору о 
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зајму са Европском банком за обнову и развој за реализа-
цију пројекта изградње моста преко Саве Чукарица – Нови 
Београд за износ који не прелази 134.430.926,98 ЕУР (стот-
ридесетчетиримилионачетиристотинетридесетхиљададе-
ветстодвадесетшестевра и деведесетосамевроценти) а који 
се састоји од:

(1) Кредита А у износу до 131.966.818,67 ЕУР (стотриде-
сетједанмилион деветстотинашездесетшестхиљадаосамсто-
осамнаестевра и шездесетседамевроценти) који је подељен на:

(а) Траншу 1 у износу од 121.966.818,67 ЕУР (стодваде-
сетједанмилион деветстотинашездесетшестхиљадаосам-
стоосамнаестевра и шездесетседамевроценти) од чега је 
98.881.341,28 ЕУР (деведесетосаммилионаосамстотинаоса-
мдесетједнахиљада тристачетрдесетједаневро и двадесето-
самевроценти) исплаћено Граду као Транша 1, а износ од 
23.085.477,39 ЕУР (двадесеттримилионаосамдесетпетхиља-
да четиристотинеседамдесетседамевра и тридесетдевет 
центи) које град Београд није повукао и 

(б) Траншу 2 у износу од 10.000.000 ЕУР (десетмилиона-
евра) нових средстава на име пројекта подземних гаража у 
ул. Кнеза Милоша и 

(2) Кредит Б у износу који не прелази 2.464.108,31 ЕУР 
(двамилиона четиристотинешездесетчетирихиљадестооса-
мевра и тридесетједаневроцент) који је исплаћен граду Бе-
ограду.

Град Београд ће се задужити код ЕБРД за финанси-
рање дела Пројекта реконструкције улица Краљице Ма-
рије, 27. марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана и закљу-
чити Уговор о кредиту са ЕБРД у износу који не прелази 
20.000.000,00 евра (у даљем тексту: Кредит В).

Члан 2.
Град Београд ће последњег дана сваког каматног пери-

ода, платити камату на износ главнице Кредита који у да-
том тренутку буде неизмирен током сваког каматног пери-
ода за такву исплату, по стопи која је једнака збиру марже и 
међубанкарске стопе за дати каматни период.

Члан 3.
Град Београд је дужан да ЕБРД током периода преузи-

мања обавеза плати накнаду за неискоришћени део кредита 
на онај део кредита који је у датом моменту неисплаћен Гра-
ду или је отказан, на следећи начин: без накнаде у прва три 
месеца од датума овог уговора; 0,3% годишње у наредних 
девет месеци; као и 0,5% годишње, од тог периода.

Град Београд је дужан да ЕБРД плати накнаду за ре-
структурирање од 570.000 евра (петстотина седамдесе-
тхиљадаевра).

Град Београд је дужан да ЕБРД плати провизију за нова 
средства која се плаћа на почетку посла у износу од 300.000 
(тристотинехиљадаевра).

Члан 4.
Град Београд ће отплаћивати кредит:
1. За Кредит А – Траншу 1 у 19 једнаких полугодишњих 

рата почев од 21. новембра 2017. године,
2. За Кредит А – Траншу 2 у 15 једнаких полугодишњих 

рата почев од 21. новембра 2019. године,
3. За Кредит Б у 8 једнаких полугодишњих рата почев од 

21. новембра 2017. године,
4. За Кредит В у 15 једнаких полугодишњих рата почев 

од 21. новембра 2019. године.

Члан 5.
Повлачења средстава из Кредита ЕБРД вршиће се на 

захтев града Београда у износима не мањим од 500.000,00 

евра (или ако је износ мањи, у преосталом неисплаћеном 
износу кредита).

Члан 6.
Град Београд ће приликом доношења одлука о буџе-

ту града Београда, обезбедити средства за благовремено и 
уредно измирење обавеза по уговорима о кредиту.

Члан 7.
Сви спорови који настану у вези Уговора о кредитима 

решаваће се путем арбитраже у складу са UNCITRAL пра-
вилима арбитраже, пред Међународним арбитражним су-
дом у Лондону.

Члан 8.
Овлашћује се градоначелник града Београда Синиша 

Мали, да у име града Београда потпише Уговоре о кредиту 
са ЕБРД.

Члан 9.
Доношењем ове одлуке престају да важе Одлука о за-

дужењу града Београда за финансирање дела пројекта 
унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне ин-
фраструктуре („Службени лист Града Београда”, бр. 45/11, 
8/12 и 31/13) и Одлука о задужењу градa Београдa за реа-
лизацију пројекта изградње моста преко Саве Чукарица – 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 9/06, 
19/10 и 92/14).

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-371/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу 31. тачка 7. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), члана 76. став 3. Закона о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 ау-
тентично тумачење), члана 2а Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 
... 108/16), Закључка Владе Републике Србије 05 број 020-
5096/2015 од 14. маја 2015. и Закључка Владе Републике Ср-
бије 05 број 023-8329/2015 од 6. августа 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ДОС-
ПЕЛИХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ ПО 
ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА, ЗБОГ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИ-

ВАТИЗАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈЕ ОБУЋЕ БЕОГРАД” АД

Члан 1. 
Отписују се потраживања града Београда, настала по 

основу неизмирених уступљених јавних прихода у укупном 
износу од 169.033.403,61 динара, привредног друштва „Ин-
дустрија обуће Београд” а.д. из Београда, доспела за наплату 
до 31. децембра 2015. године и то:

Уступљени јавни приходи:
– Порез на зараде у износу од 131.665.153,13 динара,
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– Порез на остале приходе у износу од 25.036,68 динара,
– Порез на фонд зарада осталих запослених у износу од 

5.558.948,69 динара,
– Порез на пренос апсолутних права на непокретности 

по решењу Пореске управе у износу од 457,83 динара,
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 31.783.807,28 динара.

Члан 2.
Отпис потраживања Града Београда према привредном 

друштву „Индустрија обуће Београд” а.д. из Београда, реа-
лизује се као мера у поступку приватизације након продаје 
капитала привредног субјекта

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-372/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и 17/16 – одлука УС), члана 76. став 3. и члана 77. Закона о 
приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 2а и члана 67. 
став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 108/16), чла-
на 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник 
РС”, бр. 104/09 ... 83/14) и Закључка Владе Републике Србије 
05 број 023-3362/2016 од 25. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ ЗА ПЕРИОД 
ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И 
КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 
31. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕ-
НИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
ГРАДА БЕОГРАДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИ-
ВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП „МОСТОГРАДЊА” АД ИЗ БЕ-

ОГРАДА

Члан 1. 
Потраживања града Београда, настала по основу неиз-

мирених изворних и уступљених јавних прихода, привред-
ног друштва Грађевинског предузећа ГП „Мостоградња” 
а.д. из Београда, у укупном износу од 498.486.614,98 динара 
доспела са стањем на дан 31. август 2015. године, конвер-
тују се у трајни улог града Београда у капиталу привредног 
друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда, и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
117.352,95 динара:

− порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 
у износу од 32.085.527,83 динара;

− посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 26.427,20 динара;

− комунална такса за држање и коришћење пловних по-
стројења и других објеката на води у износу од 4.598.643,83 
динара;

− комунална такса за држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води у износу од 42.893,90 дианра;

− комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 2.626.915,73 динара;

− накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-
носу од 21.148.973,95 динара;

− комунална такса за коришћење обале у пословне и 
било које друге сврхе у износу од 56.768.970,51 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
381.188.262,03 динара:

– порез на зараде (укључујући порез на зараде у оквиру 
рачуна обједињене наплате пореза и доприноса) у износу од 
378.009.171,57 динара,

− порез на приходе од непокретности од 73.471,65 динара,
− порез на друге приходе од 2.970.063,64 динара,
− порез на пренос апсолутних права од 135.555,17 динара.

Члан 2.
Потраживања града Београда, настала по основу неиз-

мирених изворних и уступљених јавних прихода, привред-
ног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда, у укупном 
износу од 30.056.472,95 динара доспела за период од 1. сеп-
тембра до 31. децембра 2015. године отписују се, и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
6.482.956,95 динара:

− Порез на имовину обвезника који воде пословне књи-
ге у износу од 3.716.601,35 динара;

− посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 16.511,30 динара;

− комунална такса за држање и коришћење пловних по-
стројења и других објеката на води у износу од 136.929,95 
динара;

− комунална такса за држање и коришћење чамаца и 
сплавова на води у износу од 1.284,55 динара;

− комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 182.528,51 динара;

− накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-
носу од 636.517,07 динара;

− комунална такса за коришћење обале у пословне и 
било које друге сврхе у износу од 1.792.584,22 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
23.573.516,00 динара:

− порез на зараде (укључујући порез на зараде у оквиру 
рачуна обједињене наплате пореза и доприноса) у износу од 
23.447.759,00 динара,

− порез на приходе од непокретности од 2.126,00 динара,
− порез на друге приходе од 85.529,00 динара,
− порез на пренос апсолутних права од 38.102,00 динара.

Члан 3.
Отпис потраживања доспелих за период од 1. септем-

бра до 31. децембра 2015. године и конверзија потраживања 
доспелих са стањем на дан 31. август 2015. године у трајни 
улог града Београда у капиталу привредног друштва ГП 
„Мостоградња” а.д. из Београда, по основу неизмирених 
изворних и уступљених јавних прихода, спровешће се као 
мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред при-
премљеног плана реорганизације привредног друштва.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-373/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), члана 2а и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о по-
реском поступку и пореској администрацији („Службени гла-
сник РС”, бр. 80/02 ... 108/16), Закључка Владе Републике Ср-
бије 05 број 023-2073/2017 од 10. марта 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО 
ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИ-
ХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ САОБРАЋАЈНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЛАСТА” АД НА ДАН 30. НОВЕМБАР 2016. 
ГОДИНЕ КОЈА НИСУ ОБУХВАЋЕНА СПОРАЗУМОМ О 
ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА, СА ПРИПА-

ДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
Члан 1. 

Потраживања града Београда настала на основу неиз-
мирених уступљених јавних прихода, привредног друштва 
Саобраћајно предузеће „Ласта” а.д. у укупном износу од 
218.129.583,70 динара са стањем на дан 30. новембар 2016. 
године, која нису обухваћена Споразумом о одлагању 
плаћања пореског дуга број: 33-00-19/2016-01 од 29. децем-
бра 2016. године, са припадајућом каматом до 31. децем-
бра 2016. године конвертују се у трајни улог у капиталу 
Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д., у износу утврђеном 
записником Министарства финансија – Пореске управе – 
Центра за велике пореске обвезнике и то:

Уступљени јавни приходи:
– Порез на зараде у износу од 210.707.318,88 динара,
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 6.950.424,52 динара,
– Порез на остале приходе у оквиру обједињене наплате 

у износу од 471.840,30 динара.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 4-374/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 77. Закона о приватиза-
цији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/16 – аутентично тумачење), члана 2а и члана 67. став 4. 
тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској админи-
страцији („Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 108/16), чла-
на 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник 
РС”, бр. 104/09 ... 83/14) и Закључка Владе Републике Србије 
05 број 023-3651/2017-1 од 4. маја 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРА-
ДА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УС-
ТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ ГРА-
ДА БЕОГРАДА У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 

„ИКАРБУС” АД ИЗ БЕОГРАДА
Члан 1. 

Потраживања града Београда, настала по основу неиз-
мирених изворних и уступљених јавних прихода, Привред-

ног друштва „Икарбус” а.д. у укупном износу 133.148.827,81 
динара, конвертују се у трајни улог града Београда у капи-
талу Привредног друштва „Икарбус” а.д. из Београда, и то:

Изворни јавни приходи са стањем на дан 31. август 2016. 
године у укупном износу од 111.750.890,25 динара и то:

– порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 
у износу од 97.542.507,18 динара,

– посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 1.546.714,60 динара,

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 1.869.289,84 динара,

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 10.792.378,63 динара.

Уступљени јавни приходи са стањем на дан 31. август 
2016. године са каматом до дана доношења Закључка Вла-
де Републике Србије 05 број 023-3651/2017-1 од 4. маја 2017. 
године у укупном износу од 21.397.937,56 динара и то:

– порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 
доприноса у износу од 20.525.553,23 динара,

– порез на остале приходе у оквиру обједињене наплате 
пореза и доприноса у износу од 872.384,33 динара.

Члан 2.
Конверзија потраживања града Београда у трајни улог 

града Београда у Привредном друштву „Икарбус” а.д. из 
Београда, по основу неизмирених изворних и уступљених 
јавних прихода, пореза на зараде, спровешће се као мера 
реализације Унапред припремљеног плана реорганизације 
привредног друштва.

Члан 3.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о конверзији 

потраживања града Београда по основу неизмирених ус-
тупљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног 
друштва Фабрика Аутобуса и специјалних возила „Икарбус” 
а.д. из Београда број 4-799/16-С од 30. новембра 2016. године.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-375/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 76. став 3. Закона о прива-
тизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/16 – аутентично тумачење), члана 2а Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник 
РС”, бр. 80/02 ... 108/16), члана 157. став 1. тачка 6. Закона 
о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09 ... 83/14) и 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-4328/2017 од 
11. маја 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ДОС-
ПЕЛИХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПО ОС-
НОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКО УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ „ЖЕЛТУ-

РИСТ” ДОО ИЗ БЕОГРАДА
Члан 1. 

Отписују се потраживања града Београда, настала по ос-
нову неизмирених изворних и уступљених јавних прихода, 
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Привредног друштва за железничко угоститељство и тури-
зам „Желтурист” д.о.о. из Београда, матични број 06898670 
у укупном износу од 106.897.500,93 динара доспелих на дан 
31. децембра 2016. године, и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
13.372.707,52 динара:

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 1.745.861,68 динара;

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 10.893.289,46 динара;

– комунална такса за коришћење рекламних паноа у из-
носу од 6.134,99 динара;

– посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 716.025,30 динара;

– увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, 
који је правна последица принудне наплате изворних прихо-
да јединица локалне самоуправе у износу од 11.396,09 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
93.524.793,41 динара:

– порез на зараде у износу од 92.462.048,29 динара;
– порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 622.584,17 динара;
– порез на остале приходе у износу од 433.330,21 динара;
– порез на фонд зарада осталих запослених у износу од 

6.830,74 динара.
Члан 2.

Отпис потраживања доспелих на дан 31. децембра 2016. 
године Привредног друштва за железничко угоститељство 
и туризам „Желтурист” д.о.о. из Београда, по основу не-
измирених изворних и уступљених јавних прихода, спро-
вешће се уколико буде донето правоснажно решење којим 
се потврђује усвајање унапред припремљеног плана реорга-
низације субјекта приватизације.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-376/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 76. став 3. Закона о прива-
тизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/16 – аутентично тумачење), члана 2а Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник 
РС”, бр. 80/02 ... 108/16), члана 157. став 1. тачка 6. Закона 
о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09 ... 83/14) и 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-4329/2017 од 
11. маја 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31. 
ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕ-
НИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
ГРАДА БЕОГРАДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ДРУШТВО 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА” ДОО ИЗ БЕОГРАДА

Члан 1. 
Отписују се потраживања града Београда, настала по 

основу неизмирених изворних и уступљених јавних при-

хода, Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда” 
д.о.о. из Београда, матични број 20034378, у укупном изно-
су од 5.904.215,06 динара доспелих на дан 31. децембра 2016. 
године, и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
140.835,60 динара:

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 133.456,77 динара;

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 2.134,96 динара;

– увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, 
који је правна последица принудне наплате изворних при-
хода јединица локалне самоуправе у износу од 5.243,87 ди-
нара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
5.763.379,46 динара:

– порез на зараде у износу од 4.033.450,71 динара,
– порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 1.729.928,75 динара.

Члан 2.
Отпис потраживања доспелих на дан 31. децембра 2016. 

године Привредног друштва „Друштво за одржавање згра-
да” д.о.о. из Београда, по основу неизмирених изворних и ус-
тупљених јавних прихода, спровешће се уколико буде донето 
правоснажно решење којим се потврђује усвајање унапред 
припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-377/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. 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 утврђи-
вању 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. став 1. тачка 21. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ШЕТАЛИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКИХ ОПШТИНА: НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН

I. Додељује се назив шеталишту и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН
Шеталишту од Бранковог моста до Земунског кеја, од-

носно до хотела Југославија одређује се назив: ОБАЛА 
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-464/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2017. године, на основу члана 41. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 31. 
тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „УРБАНИСТИЧКОГ ЗА-
ВОДА БЕОГРАДА” – ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА

1. Именује се мр Весна Тахов, дипл. инж. геол. за дирек-
тора „Урбанистичког завода Београда” – ЈУП, на период од 
четири године.

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

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

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Бео-
града” и на интернет страници Скупштине града Београда.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина Града Београда донела је Одлуку о спро-

вођењу јавног конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач град Београд, бр. 02-180/17-С од 24. 
априла 2017. године, којом је покренут поступак за из-
бор директора „Урбанистичког завода Београда” – ЈУП. У 
„Службеном листу Града Београда” број 19/17, 21. априла 
2017. године, у „Службеном гласнику РС” број 47/17, 28. ап-
рила 2017. године и 28. априла 2017. године у днвеним нови-
нама „Вечерње новости” и на интернет страници Скупшти-
не града Београда објављен је Оглас о јавном конкурсу за 
избор директора „Урбанистичког завода Београда” – ЈУП. 
Рок за достављање пријава био је 29. мај 2017. године.

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

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање ди-
ректора „Урбанистичког завода Београда” – ЈУП, пристигла 
је једна пријава. Комисија за спровођење избора директора 
јавних предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је 
да је пристигла пријава благовремена и разумљива.

Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз 
пријаву, на седници комисије одржаној 5. јуна 2017. године, 
комисија је саставила списак од једног кандидата који ис-
пуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала 
за 16. јун 2017. године усмени разговор са кандидатом, ради 
провере његове стручне оспособљености, знања и вештина.

Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпо-
чињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматра-
ти да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у 
случају недоласка у заказано време.

Након спроведеног изборног поступка, у ком је кан-
дидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 
65/16) и Пословнику о раду комисије, комисија је састави-
ла ранг листу на основу бројчано исказаних резултата, од-
носно оцене стручне оспособљености коју је кандидат до-
био на основу увида у податке из пријаве и просечне оцене 
Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни број Име и презиме кандидата Просечна оцена
1 Весна Тахов 2,75

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

Записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија 
је доставила ресорно надлежној организационој јединици 
Градске управе – Секретаријату за урбанизам и грађевин-
ске послове, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима.

Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41. 
став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у 
диспозитиву овог решења.

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

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

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

Скупштина Града Београда
Број 111-473/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА

1. Разрешава се Игор Бојовић, дужности вршиоца дуж-
ности директора позоришта Бошко Буха.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-467/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА

1. Именује се Игор Бојовић, дипломирани драматург, за 
вршиоца дужности директора позоришта Бошко Буха, нај-
дуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-468/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
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 Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-469/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Именује се Владимир Лазић, позоришни редитељ, за 
вршиоца дужности директора позоришта лутака „Пино-
кио”, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-470/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Разрешава се Милан Ивановић, инжењер, пред-
ставник града Београда као оснивача, дужности члана 
Скупштине привредног друштва „Велетржница – Београд” 
д.о.о.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-515/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Одређује се Саша Љубинковић, мастер економиста, 
представник града Београда као оснивача, за члана Скупшти-
не Привредног друштва „Велетржница – Београд” д.о.о.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-516/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Марија Бурсаћ”, Београд, Ул. Милана Ракића 
број 81, представник запослених, Бојана Шотра.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-494/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Светозар Марковић”, Београд, Ул. Хаџи Милен-
тијева број 62, представник запослених, Ивана Оролицки.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-496/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-
КЕ ШКОЛЕ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Му-
зичке школе „Ватрослав Лисински”, Београд, Ул. НХ Страше 
Пинџура број 1/2, представник запослених, на лични захтев 
Ивана Поповић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-498/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Борислав Пекић”, Нови Београд, Ул. Данила 
Лекића Шпанца број 27, представник запослених, на лични 
захтев, Биљана Димитријевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-500/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Мирослав Антић”, Београд, Ул. Црвено барја-
че број 6, представник родитеља, Горан Васић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-502/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава”, Младеновац, Ул. космајска број 
47, представници јединице локалне самоуправе,

– Милица Павловић,
– Жаклина Ђурић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-504/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТ-
СКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Балет-
ске школе „Лујо Давичо”, Београд, Ул. кнез Милетина број 8, 
представник родитеља, на лични захтев, Дејана Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-506/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОС-
ТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Угос-
титељско-туристичке школе, Београд, Ул. Југ Богданова 
број 28, представник родитеља, Милена Васовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-508/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНА-

ЗИЈЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Гимна-
зије, Младеновац, Ул. краља Александра Обреновића број 
25, представник јединице локалне самоуправе, Боривоје 
Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-510/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНА-

ЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

I. Разрешава се дужности члана школског одбора Гимна-
зије у Лазаревцу, Ул. Доситеја Обрадовића број 6, представ-
ник родитеља, Гордана Дражић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-512/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Марија Бурсаћ”, Београд, Ул. Милана Ракића број 81, пред-
ставник запослених, Маја Миливојевић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-495/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана школског одбора Основне школе 
„Светозар Марковић”, Београд, Ул. Хаџи Милентијева број 
62, представник запослених, Марина Радовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-497/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-
ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана школског одбора Музичке школе 
„Ватрослав Лисински”, Београд, Ул. НХ Страше Пинџура 
број 1/2, представник запослених, Раде Пејчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-499/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Борислав Пекић”, Нови Београд, Ул. Данила Лекића Шпан-
ца број 27, представник запослених, Јелена Григоријев.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-501/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана школског одбора Основне шко-

ле „Мирослав Антић”, Београд, Ул. Црвено барјаче број 6, 
представник родитеља, Виолета Караџић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-503/17-С, 29. јуна 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 – одлука УС) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ
I. Именују се за чланове школског одбора Основне шко-

ле „Свети Сава”, Младеновац, Ул. космајска број 47, предс-
тавници јединице локалне самоуправе,

– Споменка Јеремић,
– Марија Цветковић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-505/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука 
УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана школског одбора балетске школе „Лујо Давичо”, Београд, Ул. кнез Милетина број 8, представник 
родитеља, Ненад Станић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-507/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука 
УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана школског одбора Угоститељско-туристичке школе, Београд, Ул. Југ Богданова број 28, представ-
ник родитеља, Милош Радовановић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-509/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука 
УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. Именује се за члана школског одбора Гимназије, Младеновац, Ул. краља Александра Обреновића број 25, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Сузана Дмитровић Банковић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-511/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука 
УС) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

I. Именује се за члана Школског одбора Гимназије у Лазаревцу, Ул. Доситеја Обрадовића број 6, представник родитеља, 
Тања Павловић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-513/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Страна
Одлука о додатним облицима заштите поро-

диља на територији Града Београда  – – – – – – – – –  1
Одлука о суфинансирању програма од јавног 

интереса из области промоције предузетништва и 
запошљавања на територији Града Београда – – – –  8

Одлука о условима и начину измирења дуго-
вања за потрошњу воде корисника прикључених на 
неусловне мреже које се  снабдевају водом из град-
ског водовода преко прикључка са блок водомером  10

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
подручје између планиране саобраћајнице Јуж-
ни булевар, Спортског комплекса „Обилић”, ули-
ца Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе са-
обраћајнице УМП-а, Градска општина Врачар– – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације Сун-
чане долине на Бановом брду и блока између улица 
Пожешке и Маршала Толбухина, Градска општина 
Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради Измене Плана детаљне регу-
лације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска 
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Установе културе – Дирекција ФЕСТ-а  – – – –  15

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика 
Стефану Немањи  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о реструктурирању зајма по уговору о 
зајму са Европском банком за обнову и развој за 
реализацију Пројекта изградње моста преко Саве 
Чукарица – Нови Београд и уговора о зајму за фи-
нансирање дела Пројекта унапређења београдског 
јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и за-
дужењу Града Београда за финансирање Пројекта 
реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, 
Џорџа Вашингтона и Цара Душана и подземних га-
ража у Улици кнеза Милоша– – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о отпису потраживања Града Београда 
доспелих на дан 31. децембар 2015. године по осно-
ву неизмирених уступљених јавних прихода због 
продаје капитала субјекта приватизације „Индус-
трија обуће Београд” а.д. – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о отпису потраживања доспелих за пе-
риод од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и 
конверзији потраживања доспелих на дан 31. август 
2015. године по основу неизмирених изворних и ус-
тупљених јавних прихода Града Београда у трајни 

Страна
улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мос-
тоградња” а.д. из Београда – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених уступљених јавних 
прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног 
предузећа „Ласта” а.д. на дан 30. новембар 2016. го-
дине која нису обухваћена споразумом о одлагању 
плаћања пореског дуга са припадајућом каматом до 
31. децембра 2016. године  – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених изворних и уступље-
них јавних прихода у трајни улог Града Београда у 
капиталу Привредног друштва Фабрика аутобуса и 
специјалних возила „Икарбус” а.д. из Београда  – –  18

Одлука о отпису потраживања Града Београда 
доспелих на дан 31. децембар 2016. године по ос-
нову неизмирених изворних и уступљених јавних 
прихода Приведног друштва за железничко угости-
тељство и туризам „Желтурист” д.о.о. из Београда   18

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 
31. децембар 2016. године по основу неизмирених 
изворних и уступљених јавних прихода Града Бео-
града Привредног друштва „Друштво за одржавање 
зграда” д.о.о. из Београда  – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о додели назива шеталишту на терито-
рији Градских општина Нови Београд и Земун  – –  19

Решење о именовању директора „Урбанистичког 
завода Београда” Јавног урбанистичког предузећа   20

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта „Бошко Буха”   – – – – – – – – – – –  20

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта „Бошко Буха”   – – – – – – – – – – –  21

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”   – – – – – – – –  21

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта лутака „Пинокио”– – – – – – – – –  21

Решење о разрешењу представника Града Бео-
града дужности члана у Скупштини Привредног 
друштва „Велетржница Београд” д.о.о. – – – – – – –  21

Решење о одређивању представника Града Бе-
ограда за члана Скупштине Привредног друштва 
„Велетржница Београд” д.о.о.  – – – – – – – – – – – –  21

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  21-25

САДРЖАЈ
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